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แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดสงขลา (เดือน มิถุนายน 2564)
1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด
1.1 พื้นที่ทั้งหมด 4,621,180ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,412,475 ไร่ (52.21%ของพื้นที่ทั้งหมด)
เป็ นพื ้ นที่ ไม้ ย ืนต้น (ยางพารา, ปาล์ มน้ ำมั น ฯลฯ) 1,039,772.69 ไร่ ที ่ ปลู กข้ าว 128,494.09 ไร่ ไม้ผล
35,343.58 ไร่ พืชไร่ 1,904.75 ไร่ ปลูกพืชผัก 9,575.66 ไร่ พื้นที่นาร้าง 3,966 ไร่ และไม้ดอก 258.67 ไร่
โดยมีพื้นที่ชลประทาน 515,382 ไร่ (21.37% ของพื้นที่เกษตรกรรม)
1.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม
1) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด..................45.54................ล้าน ลบ.ม.
2) ปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวม 2,763.70
มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก 173 วัน
3) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 4 ด้าน
- อุปโภคบริโภค .......................5,087,781........................... ลบ.ม./เดือน
- ระบบนิเวศน์ .........................700,000.............................. ลบ.ม.
- เกษตรกรรม ..........................46,772,160.......................... ลบ.ม.
- อุตสาหกรรม ..................................-........................................... ลบ.ม.
4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม พืช 3 ชนิด (ข้าว,ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน) จำนวน2,143,255 ไร่
- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 400,253 ไร่ ประกอบด้วย
ยางพารา
จำนวน 358,297 ไร่
ข้าว
จำนวน 32,191ไร่
ปาล์มน้ำมัน จำนวน 9,765 ไร่
1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มีมูลค่า 248,386 ล้านบาท (ปี 2561) ภาคการเกษตร 30,863
ล้านบาท และนอกภาคการเกษตร 217,523 ล้านบาท จำนวนประชากร 1,435,968 คน543,879 ครัวเรือน
เป็นภาคการเกษตร 139,036 ครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตร 887,291 คน
1.4 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
1) ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 174,685 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 431 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม
57,815 ตัน พันธุ์..ข้าวหอมปทุมธานี ...(ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา : ปีเพาะปลูก 2562/2563)
2) ยางพารา พื้นที่เพาะปลูก 1,972,321 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 259 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม
174,096 ตัน
3) ปาล์มน้ำมัน พื้นที่เพาะปลูก 78,728 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,449 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม
174,096 ตัน
4) ทุเรียน พื้นที่เพาะปลูก 19,091 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 795 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 11,772 ตัน
5) ลองกอง พื้นที่เพาะปลูก 12,313 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 228 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 2,808 ตัน
6) มังคุด พื้นที่เพาะปลูก 4,411 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 443 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 1,905 ตัน
7) เงาะ พื้นที่เพาะปลูก 2,517 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 413 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตรวม 966 ตัน
1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
1) ไก่ จำนวนเกษตรกร 49,301 ฟาร์ม ไก่ จำนวน 4,592,188 ตัว
2) กุ้งทะเล จำนวนเกษตรกร 1,074 ราย 3,825 บ่อ พื้นที่ 13,127.10 ไร่
1.6 สินค้าสำคัญของจังหวัด
1) สินค้าเด่น ได้แก่
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1.1 ตาลโตนด ลักษณะเด่น ลำต้นของต้นตาลสามารถนำมาใช้ทำไม้กระดาน หรือใช้ทำเสา
สร้างบ้าน ซึ่งมีคุณสมบัติทนแดดทนฝนและการเสียดสีได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และ
เฟอร์นิเจอร์สำหรับเครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไม้เท้า ด้ามร่ม สาก กรอบรูป เชิงเทียน แก้วน้ำ เป็นต้น หรือใช้
ในงานฝีมือที่มีราคาสูง ส่วนลูกตาล สามารถรับประทานผลสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล พื้นที่ปลูก..อำเภอระ
โนด และสทิงพระ จำนวน...460...ไร่ ผลผลิต...440..ตัน (ที่มา :สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, ปฎิทินผลผลิต
สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2564)
1.2 มะม่วงเบา อำเภอสิงหนคร ลักษณะเด่น จะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไม่เปรี้ยวจัด เนื้อกรอบ
เปลือกบาง สามารถรับประทานผลสด พร้อมน้ำปลาหวาน และนิยมนำมาแปรรูป เช่น มะม่วงเบากวน มะม่วงเบาแช่
อิ่ม มะม่วงเบาดอง แยมมะม่วง น้ำมะม่วงเบา เป็นต้น จะปลูกมากในคาบสมุทรสทิงพระ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
สิงหนคร อำเภอสะทิงพระ และอำเภอบางกล่ำ จำนวน....3,381.94....ไร่ ผลผลิต ...3,020...ตัน (ที่มา :สำนักงาน
เกษตรจังหวัดสงขลา, ปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2564)
2) สินค้า GI ได้แก่ ..ส้มโอพันธุ์หอมควนลังลักษณะเด่นเป็นไม้ผลพื้นเมืองดั้งเดิม และปลูกเป็นการค้า
กันแพร่หลายเนื้อผลสีชมพูเข้มแดง นิ่มฉ่ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยวกลิ่นหอมเนื้อล่อนแกะออกจากกลีบได้ง่าย ผลมี
ลั กษณะทรงกลมสูง ขนาดค่ อนข้างใหญ่ เปลื อ กผลค่อนข้างหนา สามารถเก็บรั กษาไว้ได้นานและมีค ุณค่าทาง
โภชนาการเป็นที่นิยมทั่วไปของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ พื้นที่ปลูกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน
117.31 ไร่ ผลผลิต...237 ตัน (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, ปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับ
จังหวัด ปี 2564)
1.7 สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
ประเภทอาหาร ได้แก่
1) เห็ดสด จากกลุ่มสัมมาชีพเพาะเห็ดบ้านสวนออก อ.ควนเนียง
2) ต้มยำน้ำข้น จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อ.เทพา
3) เครื่องแกงเขียวหวาน จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อ.เทพา
ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่
1) ไรซ์เบอร์รี่ คอฟฟี่ จากห้างหุ้นส่วนสามัญ นาโน เฮิร์บ อ.บางกล่ำ
2) น้ำผึ้งชันโรง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านแก อ.เทพา
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่
1) สร้อยคอเงินแท้ จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
2) ต่างหูหินสีจากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
3) กำไลเงินแท้จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
4) แหวนเงินแท้จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
5) สร้อยข้อเท้าหินสีจากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
6) สร้อยข้อมือหินสีจากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
7) จี้สร้อยคอเงินแท้ 925 จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
8) ต่างหูเงินแท้จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
9) สร้อยคอหินสี จากบริษัท ACHI Original Jewely อ.สทิงพระ
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่
1) โลชั่นถนอมผิว จากเทพไทยโปรดักส์ อ.นาหม่อม
2) เจลดอกมะลิผสมว่านหางจระเข้ จากบริษัทกรีนเทคไบโอแลน อ.หาดใหญ่
3) เจลอาบน้ำดอกมะลิ จากบริษัทกรีนเทคไบโอแลน อ.หาดใหญ่
4) โลชั่นตาลโตนด จากกลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นา เล อ.สทิงพระ
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1.8 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จั ง หวั ด สงขลา มี ช ุ ม ชน OTOP นวั ต วิ ถ ี ทั ้ ง หมด 39 ชุ ม ชน โดยมี ช ุ ม ชน OTOP นวั ต วิ ถี
ด้านการเกษตร จำนวน 330 แห่ง
1.9 สหกรณ์การเกษตร
1) จำนวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา จำนวน 88..สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์..94,583..
ราย
2) การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัด จำนวน 182 สหกรณ์
2.1 สหกรณ์ ชั้น 1 จำนวน.....49.... สหกรณ์
2.2 สหกรณ์ ชั้น 2 จำนวน......85.... สหกรณ์
2.3 สหกรณ์ ชั้น 3 จำนวน......11... สหกรณ์
2.4 สหกรณ์ ชั้น 4 จำนวน.....37.... สหกรณ์
3) มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ ........48,325.11.. ล้านบาท
2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
2.1 พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ พืช 1,040.11..ไร่ เกษตรกร..196 ราย 23 แปลง รับรองแล้ว 124.86 .ไร่
เกษตรกร..14.....ราย....16....แปลง
ชนิดสินค้า
จำนวนราย/แปลง
จำนวนไร่
1) ข้าว T1 (เตรียมความพร้อม)
- ราย
471.25
ข้าว T2 (ปรับเปลี่ยน)
114 ราย
ข้าว T3 (ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์)
62 ราย
18.00
ชนิดสินค้า
จำนวนราย/แปลง
จำนวนไร่
20/23
150.86
2) พืช(แปลง) ระยะปรับเปลี่ยน
ระยะปรับเปลี่ยน
6/7
26
รับรองแล้ว
14/16
124.86
รวมทั้งสิ้น

196

1,040.11

2.2 การรับรอง GAP ด้านพืช และด้านข้าว เกษตรกร รวม....331.....ราย/แปลง พืน้ ที่....-...........ไร่
ด้านประมงเกษตรกร..698..ราย พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล ...66....กระชัง พื้นที่..1.03....ไร่ และด้านปศุสัตว์ จำนวน..39...
ฟาร์ม
ชนิดสินค้า
จำนวนราย/แปลง
จำนวนไร่
1) พืช (แปลง)
331/331
436
2) ข้าว GAP Seed (ราย)
- ราย
698/698
3) ประมง
-.
663/663
-กุ้งทะเล
22/22
-ปลาทะเล(ปลากะพงขาว)
13/13
-ปลาน้ำจืด
4) ปศุสัตว์
39/39
-
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3. งบประมาณ ปี 2564 รวมทั้งสิ้น..3,312.58 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)
3.1 งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
1.งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,282.19 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,444.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
44.02 จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 3,282.19 ล้านบาท
2.ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ(แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้ า นพื ช : โครงการ 88 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 20 หน่ ว ยงาน 209.54
ล้ า นบาท ผลสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ /กำลั ง ดำเนิ น การ 88 โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย 71.20 ล้ า นบาท ร้ อ ยละ 33.98
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).................................................................................................
2.2) ด้ า นปศุ ส ั ต ว์ : โครงการ 30 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 6 หน่ ว ยงาน 56.17
ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 30 โครงการ ผลเบิกจ่าย 45.35 ล้านบาท ร้อยละ 80.74 (เพื่อแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………………………………………………………………………..
2.3) ด้านประมง : โครงการ 36 โครงการ เป้าหมาย จำนวน 13 หน่วยงาน 28.90
ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 33 โครงการ ผลเบิกจ่าย 23.10 ล้านบาท ร้อยละ 79.92 (เพื่อแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)......................................................................................
2.4) กลุ ่ ม /สหกรณ์ : โครงการ 27 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 5 หน่ ว ยงาน 34.81
ล้ า นบาท ผลสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ /กำลั ง ดำเนิ น การ 27 โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย 32.06 ล้ า นบาท ร้ อ ยละ 92.09
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………….……………………………………………………………….
2.5) ด้ า นชลประทาน : โครงการ 22 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 7 หน่ ว ยงาน
2,948.81 ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 22 โครงการ ผลเบิกจ่าย 1,270.98 ล้านบาท
ร้อยละ 43.10 (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)...............................................................................
2.6) ด้ า นอื ่ น ๆ : โครงการ 14 โครงการ เป้ า หมาย จำนวน 2 หน่ ว ยงาน 3.98
ล้านบาท ผลสำเร็จที ่ สำคัญ /กำลั งดำเนิ นการ 14 โครงการ ผลเบิกจ่าย 2.25 ล้ านบาท ร้ อ ยละ 56.38
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ………………………………………………………………………………….
3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 28.33 ล้านบาท
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 28.33 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 23.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
84.37 จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 28.33 ล้านบาท
2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช: โครงการ 3 โครงการ เป้าหมาย 2 หน่วยงาน 6.66 ล้านบาท ผลสำเร็จที่
สำคัญ/กำลังดำเนินการ 3 โครงการ ผลเบิกจ่าย 3.58.. ล้านบาท ร้อยละ..53.67 .(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้าน
การเกษตร) ………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2) ด้ า นปศุ ส ั ต ว์ : โครงการ 1 โครงการ เป้าหมาย...1...หน่ ว ยงาน 0.62 ล้านบาท
ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 1 โครงการ ผลเบิกจ่าย ..0.62. ล้านบาท ร้อยละ..100...(เพื่อแก้ไขปัญหา/
พัฒนาด้านการเกษตร).............................................................................................................................
2.3) ด้ า นประมง: โครงการ 2 โครงการ เป้ า หมาย 1 หน่ ว ยงาน 21.05.. ล้ า นบาท
ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ 2 โครงการ ผลเบิกจ่าย ...19.70..ล้านบาท ร้อยละ .93.62. (เพื่อแก้ไขปัญหา/
พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………………………………………………………………………………………………..
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2.4) กลุ่ม/สหกรณ์: โครงการ ............... โครงการ เป้าหมาย....-...... หน่วยงาน ......-.......
ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ.....-........ โครงการ ผลเบิกจ่าย ......-...... ร้อยละ .........(เพื่อแก้ไขปัญหา/
พัฒนาด้านการเกษตร) ..............................................................................................................
2.5) ด้านชลประทาน: โครงการ - โครงการ เป้าหมาย - หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ – (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) ……………………………………
งบกลุ่มจังหวัด จำนวน .........-............. ล้านบาท
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น........-.......... ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย.....-.........บาท คิดเป็นร้อยละ .................จำแนกเป็นงบดำเนินงาน .....-........ ล้านบาท
2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช : โครงการ ........-.......... โครงการ เป้าหมาย .......-......... หน่วยงาน ....................ล้านบาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/กำลังดำเนินการ .......-........ โครงการ ผลเบิกจ่าย......-...... ร้อยละ..........-....
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนา.........-............ ด้านการเกษตร) ………….………………………………………………
2.2) ด้านปศุสัตว์ : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย – หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ –(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3) ด้านประมง : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย - หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ - (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร) …………………………………….
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์ : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย...-…………หน่วยงาน......-.....ล้านบาท
ผลสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ /กำลั ง ดำเนิ น การ ....-....... โครงการ ผลเบิ ก จ่ า ย.......ร้ อ ยละ – (เพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา/พั ฒ นา
ด้านการเกษตร) ...........................................................................................................................
2.5) ด้านชลประทาน : โครงการ - โครงการ เป้าหมาย - หน่วยงาน - บาท ผลสำเร็จที่สำคัญ/
กำลังดำเนินการ - โครงการ ผลเบิกจ่าย - ร้อยละ –(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)
3.3 งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ...-.... ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย....-... ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ....-........
จำแนกเป็นงบดำเนินงาน .......-..........บาท
2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง
กลุ่มสหกรณ์ ชลประทาน)
2.1) ด้านพืช: โครงการ ...........-...........โครงการ...-....เป้าหมาย....-..... แห่ง. ผลสำเร็จ
ที่สำคัญ.................งบประมาณ .......-........ล้านบาท ผลเบิกจ่าย .....-........ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ........-...................
(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).............................................
2.2) ด้านปศุสัตว์ : โครงการ .............-.....................เป้าหมาย...............-............... ผลสำเร็จที่
สำคัญ.................-....................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)..........................................................................
2.3) ด้านประมง โครงการ .............-.....................เป้าหมาย...............-............... ผลสำเร็จที่
สำคัญ.................-....................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร)...........................................................................
2.4) กลุ่ม/สหกรณ์: โครงการ .............-.....................เป้าหมาย...............-............... ผลสำเร็จ
ที่สำคัญ.................-....................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).......................................................................
2.5) ด้านชลประทาน : โครงการ ..........-......เป้าหมาย... -..............แห่ง ผลสำเร็จที่สำคัญ
................-................ โครงการ งบประมาณ .........-.....................ล้านบาท.ผลเบิกจ่าย........-...........ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ .............-..............(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาด้านการเกษตร).................................................................................
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4. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
1. โครงการการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ หน่วยงานหลัก : โครงการชลประทานสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ อย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำ ภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
2. เป้าหมาย การจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม การขาด
แคลนน้ำ ภาคการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ ชุมชน พื้นที่
เศรษฐกิจสำคัญ
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการ
ตรวจ
1).เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

กิจกรรม (ระบุ)
ก่อสร้างแหล่งน้ำ

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

16 แห่ง

กำลัง
ดำเนินงาน
ในพื้นที่ 16
แห่ง/และ
กำลังทำ
สัญญา

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรม
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จำนวน
แหล่งน้ำ
เพิ่มขึ้น

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน/
โครงการ
ชลประทาน
สงขลา/
หน่วยงานกรม
ชลประทานใน
สงขลา 7
หน่วยงาน

-

-

-

-

ไม่มี

1.ต.ประกอบ
2.ต.จะโหน่ง
3.ต.เปียน
4.ต.ทุ่งตำเสา
5.ต.วังใหญ่
6.ต.นาหว้า
7.ต.วังใหญ่
8.ต.ลำไพล
9.ต.พะตง
10.ต.สะบ้าย้อย
11.ต.ระโนด
12.ต.โรง 2 แห่ง
4.ต.ขุนตัดหวาย
3 แห่ง

2).ผันน้ำจาก
ลุ่มน้ำแม่กลอง

ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง

3).วางแผน
จัดสรรน้ำ

-วางแผนจัดสรรน้ำช่วง ฤดูแล้ง ปี
2563/64

56.83

4.795

จัดสรรน้ำหน้าแล้ง

ปริมาณ
เพียงพอ
สำหรับ
หน้าแล้ง

ส่งน้ำตั้งแต่
ตั้งแต่ วันที่1
มีนาคม ถึง
วันที่ 30
มิถุนายน
2564/กรม
ชลประทาน

-การปฏิบัติการฝนหลวงลุ่มน้ำหลัก

พื้นที่ จ.สงขลาตั้งแต่ 1มี.ค.
2564 เป็นต้นไป

-

-

-

กรมฝนหลวง
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ประเด็นการ
ตรวจ
4).ขุดสระน้ำใน
ไร่นานอกเขต
ชลประทาน

กิจกรรม (ระบุ)
-ขุดสระน้ำในไร่นอกเขตชลประทาน

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

150

50

ขุดสระน้ำในไร่นอก
เขตชลประทานได้
50 บ่อ

เกษตรกร
ได้มีสระ
น้ำไว้ใช้
แก้ไข
ปัญหาการ
ขาดน้ำ

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา/ปี
2564 กรม
จัดสรรให้อีก
24 บ่อ
จำนวน
427,200
บาท

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร จำนวน 2,255,788,116.26 บาท เบิกจ่าย 931,545,746.69
บาท คิดเป็นร้อยละ 41.30
-กรมชลประทาน 2,253,118,116.26 บาท เบิกจ่าย 928,875,746.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.23
-กรมพัฒนาที่ดนิ 2,670,000 บาท เบิกจ่าย
2,670,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
งบประมาณ (ระบุ)
การเพิ่มพื้นที่/จัดสรรน้ำ จำนวน 2,253,118,116.26 บาท
การขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 2,670,000 บาท
รวม

2,255,788,116.26 บาท

เบิกจ่าย(บาท)

คงเหลือ(บาท)

หมายเหตุ

928,875,746.69

1,324,242,369.57

กรมชลประทาน

2,670,000

-

กรมพัฒนาที่ดิน

931,545,746.69

1,324,242,369.57

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี)
-เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งการ
ป้องกันบรรเทาจากอุทกภัย
-เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง มีน้ำใช้ในการทำ
การเกษตร และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
-ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มปฏิบัติงาน หลังการระบาดโรคโควิด-19 ขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมงานเบื้องต้น ยังไม่
มีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
-โครงการชลประทานเป็นงบประมาณการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณจำนวนมาก การ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเป็นห้วงระยะเวลา ตามกำหนดทำให้มีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน หน่วยหลัก : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
1.. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม)
1.เพิ่มจำนวนพื้นที่ที่ ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตร พอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ /
วนเกษตร/เกษตรอินทรีย์ /เกษตรธรรมชาติ
2. เพิ่มจำนวนเกษตรกร ที่เข้าสู่กระบวนการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3. จำนวนพื้นที่จุดเรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
4. อัตราการขยายตัวของ มูลค่าสินค้าเกษตรจาก ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
5. เพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่ทำเกษตรพอเพียง/ เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่/
วนเกษตร /เกษตรอินทรีย์ /เกษตร ธรรมชาติ
6. ปริมาณ/มูลค่าสินค้าพืช ปศุสัตว์ที่ผ่านมาตรฐาน สามารถส่งออกได้

๘
2. เป้าหมาย
1.เพิ่มจำนวนพื้นที่ที่ ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตร พอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ /
วนเกษตร/เกษตรอินทรีย์ /เกษตรธรรมชาติ(ไร่)
2. เพิ่มจำนวนเกษตรกร ที่เข้าสู่กระบวนการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ราย)
3. จำนวนพื้นที่จุดเรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (แห่ง)
4. อัตราการขยายตัวของ มูลค่าสินค้าเกษตรจาก ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 3
5. เพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกร ที่ทำเกษตรพอเพียง/ เกษตรผสมผสาน/เกษตร ทฤษฎีใหม่/
วนเกษตร /เกษตรอินทรีย์ /เกษตร ธรรมชาติ(กลุ่ม)
6. ปริมาณ/มูลค่าสินค้าพืช ปศุสัตว์ที่ผ่านมาตรฐาน สามารถส่งออกได้ (ตัน/ ล้านบาท)
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการตรวจ
1) ส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน
-เกษตรผสมผสาน

-เกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรม (ระบุ)
- ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
1.ส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตร
ผสมผสานเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ปีที่ 1
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบผสมผสานเกษตรกร
ปีที่ 3

แผน

ผล

4 จุด

3 จุด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

- การบริหารจัดการโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่

3,181
ราย

500
ราย

1. ประสานงาน ติดตาม และตรวจ
เยี่ยมการด าเนินโครงการ ส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ใน
สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 65 ราย
10 ราย ( มีนาคม– สิงหาคม 2564)
2. แนะนำส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นจุด เรียนรู้ให้
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุ
ประสงค

65 ราย

10 ราย

7 ราย

4 ราย

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

สำนักงานเกษตร
1.เกษตรกรใน
เกษตรกรที่เข้าร่วม
จังหวัดสงขลา
พื้นที่โครงการ
โครงการได้เรียนรู้จาก
ตำบลมั่นคง
กิจกรรมการส่งเสริมและ
มั่งคั่ง ยั่งยืน
พัฒนาอาชีพด้าน
ในจังหวัด
การเกษตร สามารถนำไป
ชายแดนใต้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำ
ได้รับการ
ให้มีอาหารจากการ
ส่งเสริมและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร
พัฒนาอาชีพ
ไว้บริโภคอย่างพอเพียง
ด้าน
สามารถลดรายจ่าย มี
การเกษตร รายได้จากการขายผลผลิต
จำนวน
และการแปรรูป มีแหล่ง
7,000 ราย
อาหารในชุมชน มีแหล่ง
2.มีจุดเรียนรู้/
ความรูใ้ นชุมชน มีการ
ดูงานการทำ
แบ่งปันช่วยเหลือกันใน
การเกษตร
ชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นตามหลักปรัชญาของ
แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ผสมผสาน
ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่าง
จำนวน 37
ปกติสุข มั่นคงและยั่งยืน
แห่ง
พัฒนาให้
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร สำนักงานเกษตร
เกษตรกรเกิด
เป็นจุดเรียนรู้
และสหกรณ์
การรวมกลุ่ม
จังหวัดสงขลา
ตามขั้นที่ 2
สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด
สงขลา
มีนาคม –
สิงหาคม 2564
มีนาคม –
พฤษภาคม
2564

๙
ประเด็นการตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
3. บันทึกเกษตรกรเป้าหมายในระบบ
ข้อมูล 5 ประสานของ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน
4. รายงานผลการด าเนินงานตาม
ระบบรายงานที่กอง ประสานงาน
โครงการฯ
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านการประมง
1. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการ
ประมง
1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่าย
ด้านการประมง
1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนา
เกษตรกรเครือข่าย
1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
2. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้นำ
1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนา
เกษตรกรเครือข่าย
1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
1.ฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน
2.ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่า
และเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฎี
ใหม่
3. ฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำเวที
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- พัฒนาศักยภาพด้านบัญชี
1.ซักซ้อม/อมรมครูบัญชี
2.อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
3.กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพ
4.ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

แผน
65 ราย

ผล
65 ราย

ผลผลิต
-

ผลลัพธ์
-

หมายเหตุ
มีนาคม –
สิงหาคม 2564

9 ครั้ง

2 ครั้ง

-

-

มกราคม –
กันยายน 2564

เพิ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่

สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

240 ราย

240 ราย

240 ราย

240 ราย

เกษตรกร
ได้รับการ
พัฒนา 240
รายคิดเป็น
100 %

240 ราย

-

-

-

อยู่ระหว่างดำเนินการ

16 ราย

-

-

-

อยู่ระหว่างดำเนินการ

16 ราย
16 ราย

-

-

-

อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

16 ครั้ง
16 ครั้ง

-

-

-

อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

เกษตรกร
ได้รับความรู้
เรื่องเกษตร
ทฤษฎีใหม่

เกษตรกรสามารถนำไป
ปรับใช้ได้

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสงขลา

มุ่งเน้นให้
เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจสามารถ
จัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพได้
อย่างถูกต้อง
การติดตาม

-ครูบัญชีมีความรู้ความ
เข้าใจ
-เกษตรกรสามารถจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพได้

สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา

-

สำนักงานปศุสัตว์
สงขลา

50 ราย

50 ราย/
ร้อยละ 100
ของเป้าหมาย)

50 ราย
10 ราย

(เหลืออบรม
เกษตรกรอีก
2หลักสูตร)

6 คน
180 คน
126 คน

6 คน
180 คน
- คน

126 คน

- คน

840 ราย

462 ราย

๑๐
ประเด็นการตรวจ

-วนเกษตร

กิจกรรม (ระบุ)
- ประสานงานติดตาม และตรวจเยี่ยม
การดำเนินโครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
- แนะนำส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นจุดเรียนรู้ให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
- บันทึกเกษตรกรเป้าหมายในระบบ
ข้อมูล 5 ประสานของกระทรวงเกษตร
ให้ถูกต้องครบถ้วน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ
รายงานที่กองประสานงาน
- ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูป
(อ.คูหา/อ.สะบ้าย้อย)

-เกษตรอินทรีย์

- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูป(อ.
สะเดา/อ.ควนเนียง/อ.ระโนด/อ.เทพา/
อ.นาทวี)
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง
สัตว์น้ำแก่เกษตรกร
-ติดตามให้คำแนะนำ

แผน
65 ราย

ผล
10 ราย

7 ราย

4 ราย

65 ราย

65 ราย

9 ครั้ง

1 ครั้ง

300 ไร่
30 ราย

ร้อยละ 100
ของเป้าหมาย

65 ราย
150 ไร่

65 ราย
150 ไร่

ผลผลิต
รับทราบผล
การ
ดำเนินงาน
โครงการ

ผลลัพธ์
เพิ่มจุดเรียนรู้ด้านสหกรณ์

หมายเหตุ
สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด
สงขลา

เกษตรกร
ได้รับความรู้
เรื่องระบบ
วนเกษตรใน
เขตปฏิรูป
ที่ดิน
อบรมเกษตรกร
เรื่องเกษตร
อินทรีย์
เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 7
ราย/100 %

เกษตรกรสามารถนำไป
ปรับใช้ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้
ในการปรับเปลี่ยนเป็น
ระบบวนเกษตร(อยู่
ระหว่างการจัดซื้อพันธุ์ไม้)

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสงขลา

เกษตรกรสามารถนำไปปรับ สำนักงานการ
ใช้ได้
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สงขลา
7 ราย
7 ราย
เกษตรกรมีความรู้ความ สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา
เข้าใจและสามารถ
ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
- การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
46 ราย - เข้าสู่ระยะ - เกษตรอินทรีย์ การเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ ศูนย์วิจัยและ
ทำเกษตรอินทรีย์
พัฒนาการเกษตร
การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
ปรับเปลี่ยน 4
(ราย/ไร่)
เขต 8
ราย พื้นที่
- จำนวน
5.625 ไร่
เกษตรกรที่
- ได้รับการ ได้รับการพัฒนา
รับรอง 9 ราย ที่ดินอย่างยั่งยืน
พื้นที่ 30.533 และเหมาะสม
ไร่
กับการผลิตพืช
(ราย)
เกษตรกร การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ สถานีพัฒนาที่ดิน
- พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้ 2,000ไร่
สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการ 50 ตัน
50 ตัน
สามารถลด และปรับปรุงโครงสร้างของ
สงขลา
ผลิตพืช
ต้นทุนการผลิต ดินให้เหมาะสมกับการ
1. สนับสนุนพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุง
ลดต้นทุนในการ เจริญเติบโตของพืชอีกทั้งยัง
ดิน
ใช้ปุ๋ยเคมี
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลด
2. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
สามารถ
การใช้ปุ๋ยเคมีทำให้เกษตรกร
ปรับปรุงสมบัติ และประชาชนทั่วไปได้รับ
ทางกายภาพ ทราบ และมีความรู้ความ
ชีวภาพ ทางเคมี เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย
ดินให้เหมาะสม อินทรีย์สูตรพระราชทาน
กับการ
สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ของ
เจริญเติบโตของ
ตนเองได้
พืช

๑๑
ประเด็นการตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
- โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

2) เกษตรปลอดภัย - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
1.1ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืด
1.2ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจาก
แหล่งเพาะเลี้ยง (น้ำจืด)
1.3 ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำชายฝั่ง
1.4 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อ
การรับรองฟาร์ม
1.5 ตรวจสารตกค้างและปัจจัยการผลิต

แผน
5 กลุ่ม

ผล
5 กลุ่ม

(177 ราย
919.50 ไร่)

(173 ราย
846.25 ไร่)

720 ตัวอย่าง
1.6 ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังสาร
ตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (RMP)
1.7 ตรวจสารตกค้างชนิดใหม่ในปัจจัย
การผลิต/อาหาร
1.8 การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพื่อ
แสดงสถานะปลอดโรค (country free)
ในฟาร์มกุ้งทะเล
1.9 การเฝ้าระวังเชิงรุกโรงอนุบาลกุ้ง
ทะเล
1.10 การเฝ้าระวังเชิงรับ (walk in)
1.11 การเฝ้าระวังฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว
แวนนาไมปลอดโรค มกษ 74322558
1.12 กิจกรรมสืบหาสาเหตุของการพบ
เชื้อก่อโรคและการควบคุมโรคระบาดใน
สัตว์น้ำ
1.13 การติดตามและเฝ้าระวังแหล่ง
อาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง (Mo.3)
1.14 ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออก
สาธารณรัฐประชาชนจีน-ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

9,414 ตัวอย่าง
7,430 ตัวอย่าง
768 ตัวอย่าง
396
41 ฟาร์ม
ตัวอย่าง
672 ตัวอย่าง
864 ตัวอย่าง

ผลลัพธ์
หมายเหตุ
เกษตรกรผ่านการรับรองข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์ 5 กลุ่ม
ปัตตานี

จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการ -ศูนย์วิจัยและ
รับรองมาตรฐาน
พัฒนาการเกษตร
สงขลา
-ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
เขต 8
สินค้าประมง ผุ้บริโภคได้บริโภคสัตว์น้ำที่ -สำนักงานประมง
ได้รับการ มีคุณภาพและปลอดภัย มี จังหวัดสงขลา
42ฟาร์ม ควบคุมให้มี
ผลดีต่อสุขภาพ
คุณภาพได้
84
ตัวอย่าง มาตรฐานทุก
ภาคส่วน
253
ตั้งแต่ฟาร์ม
ฟาร์ม
292 เพาะเลี้ยงสัตว์
ตัวอย่าง น้ำจนถึงมือ
600
ผู้บริโภค
ตัวอย่าง
81
ตัวอย่าง
10 ตัวอย่าง

1,240 แปลง - เข้าตรวจ
210 แปลง
- ได้รับการ
รับรอง
174 แปลง

76ฟาร์ม
204 ตัวอย่าง
475
ฟาร์ม
950 ตัวอย่าง
735 ตัวอย่าง
249 ตัวอย่าง
24 ตัวอย่าง

ผลผลิต
- รับรองข้าว
อินทรีย์ในปี
64 จำนวน
3 กลุ่ม (59
ราย 375 ไร่)
- รับรองข้าว
อินทรีย์ในปี
65 จำนวน
2 กลุ่ม(114
ราย 471.25
ไร่)
จำนวนแหล่ง
ผลิตที่ตรวจ
รับรอง
มาตรฐาน
GAP (แปลง)

5,304
ตัวอย่าง
7,026
ตัวอย่าง
372
ตัวอย่าง
19 ฟาร์ม
385
ตัวอย่าง
288
ตัวอย่าง

๑๒
ประเด็นการตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (การ
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่)

3) มาตรการลด ละ ออก/ต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายที่
เลิก การใช้สารเคมี จำกัดการใช้
ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ ให้
เกษตรกรรับรู้
เกี่ยวกับการ ใช้
สารเคมี)

3.2 การใช้จา่ ยงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (ระบุจำนวนบาท)
1) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
- เกษตรทฤษฎีใหม่ 11,016,688
10,304,608

ผลผลิต
ผลลัพธ์
- เกษตรกร - เกษตรกรปรับเปลี่ยนการ
ผ่านการอบรม ผลิตตามมาตรฐานGAP
GAP ข้าว 37 จำนวน 100 ไร่
ราย
- แหล่งผลิต
ผ่านการ
รับรอง GAP
ข้าว 100 ไร่

14,485,896 บาท เบิกจ่าย 9,681,992.94 บาท คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่าย (บาท)
คงเหลือ (บาท)
หมายเหตุ
3,503,046.30
3,138,473

174,400
170,700

51,980
105,500

122,420
189,500

67,680

61,078

6,602

190,026.70
720
143,100
63,760

104,973.30
3,080
46,100
226,720

608,083
4,446.32

475,917
2,053.68

1,084,000
6,500

หมายเหตุ
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวปัตตานี
ดำเนินการในกลุ่ม
แปลงใหญ่ข้าว

มีการประ
เกษตรกรรับทราบ และ
ศูนย์วิจัยและ
สัมพันธ์
เข้าใจมาตรการลด ละ เลิก พัฒนาการเกษตร
เกี่ยวกับการ การใช้วสารเคมีเพิ่มขึ้น
จังหวัดสงขลา
ยกเลิกการใช้
สารพารา ควอต
และคลอร์ไพริ
ฟอส และการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสาร
ไกลโฟเซต ที่
จำกัดการใช้
แนะนำการใช้
สารชีวภัณฑ์ใน
การป้องกัน
กำจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช
การทำเกษตร
ปลอดภัย
(GAP) และทำ
เกษตรอินทรีย์

7,513,641.17
7,166,135

295,500
3,800
- เกษตรผสมผสาน 189,200
- วนเกษตร
290,480
- เกษตรอินทรีย์

แผน
ผล
- อบรม GAP - จัดอบรม
ข้าว 134 ราย ในเดือน
มิถุนายน
- ขอรับรองGAP
64
ข้าว1 กลุ่ม (37 - กำลัง
ราย 100 ไร่) จัดทำระบบ
ควบคุม
ภายในแบบ
กลุ่ม
152 ฉบับ
5๖ ฉบับ

66.84
หน่วยงาน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา
สำนักงานปศุสัตว์สงขลา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

๑๓
งบประมาณ (ระบุจำนวนบาท)

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

467,570

257,020

229,850

269,130

117,607.02

210,550

200,000
140,800
2) เกษตรปลอดภัย 1,905,528
400,742

169,750
59,260
1,353,408.77
223,015.15

30,250
80,740
552,119.23
177,726.85

57,500
1,420,485.59

22,345
1,108,047.62

35,155
2,701,164.41

26,800

-

26,800

3) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ผ่านการประชาสัมพันธ์ ให้
เกษตรกรรับรู้ เกี่ยวกับการ ใช้สารเคมี

-

-

รวม 14,485,896

9,681,992.94

4,803,903.06

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

หน่วยงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขต 8
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขต 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการ
ดำเนินงาน

กรมวิชาการเกษตร

-ไม่มี
-ไม่มี

5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

3. โครงการระบบตลาดนำการผลิต หน่วยงานหลัก : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม)ผลผลิตอินทรีย์และ GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสินค้าที่ซื้อขายผ่าน
ช่องทางการตลาดราคาของสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากราคาตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรได้รับการอบรมและนำความรู้
ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐานGAP (ผลิตภัณฑ์)วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนา
ศักยภาพ และได้รับการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการเกิดมูลค่าสินค้าด้านการแปรรูปสัตว์น้ำมีความรู้เพิ่มขึ้นบริหาร
จัดการให้สมดุลกับความต้องการ
2. เป้าหมาย การจัดการผลผลิตอินทรีย์และ GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาดมูลค่าสินค้าที่ซื้อขายผ่านช่องทาง
การตลาดราคาของสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากราคาตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรได้รับการอบรมและนำความรู้ ไปใช้มี
รายได้เพิ่มขึ้นยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐานGAP (ผลิตภัณฑ์)วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ และ
ได้รับการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการเกิดมูลค่าสินค้าด้านการแปรรูปสัตว์น้ำมีความรู้เพิ่มขึ้นบริหารจัดการให้สมดุลกับ
ความต้องการ
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการ
ตรวจ
1) ขยายช่องทาง
ตลาดเกษตรกร/
จัดหาตลาดใหม่
เพิ่ม

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

จัดอบรมโครงการดำเนิ น
ธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า สหกรณ์ ใ น
รู ป แบบซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต
สหกรณ์

7/140

6/120

จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ
มาตรฐานได้รับการรับรอง
สมาชิกสหกรณ์มีสถานที่
จำหน่ายเพิ่มขึ้น และสามารถ
กระจายสินค้าสู่พ้นื ที่ของ
สหกรณ์เครือข่ายได้

สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา

-จ ั ด ง า น แ ส ด ง ส ิ น ค้ า
Seafood Expo
-ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสำหรับสินค้า
เกษตร

-

-

จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ
มาตรฐานได้รับการรับรอง
สมาชิกสหกรณ์มีสถานที่
จำหน่ายเพิ่มขึ้น และ
สามารถ กระจายสินค้าสู่
พื้นที่ของ สหกรณ์
เครือข่ายได้
-

-

30 ราย

30
ราย

จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ณ
ตลาดเกษตรกรสงขลา

เกษตรกรทีสถานที่จำหน่าย
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
รายได้เพิ่มขึ้น

ไม่มีงบประมาณ/
หน่วยงาน
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

๑๔
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม(ต่อ)
ประเด็นการ
ตรวจ

2) สร้างตลาด
ออนไลน์โดย
ร่วมมือกับ
LAZADA
Thailand

3) พัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปรื่อง
Smart Farmer
และ Young
Smart Farmer
ผู้ประกอบการ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

-แนะนำส่งเสริม
สหกรณ์นำสินค้ามา
จำหน่ายในตลาด
ออนไลน์
-สนับสนุนการตลาด
สินค้าเกษตรเชื่อมโยงสู่
ผู้บริโภคทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
- จัดตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ สินค้าปลอดภัย
ทุกวันอังคาร ณ
สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด
สงขลา (ม.ค.- ก.ย.64)

10
ราย

10 ราย

จำหน่ายสินค้าคุณภาพ
ผ่าน www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com

เพิ่มช่องทางการขายรายได้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรบริหารจัดการ/วางแผนการ
ผลิตได้ด้วยตนเองกลุ่มเข้มแข็ง

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

-

-

-

-

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา/ไม่มี
งบประมาณ

36
ครั้ง

8
ครั้ง

อย่าง
น้อย 1
ราย

1 ราย

1 ราย

1 ราย

- เดือน ม.ค. 64
เกษตรกร 26 ราย ยอด
จำหน่ายรวม 75,093
บาท
- เดือน ก.พ. 64
เกษตรกร 25 ราย ยอด
จำหน่ายรวม 83,195
บาท
-จำนวนเกษตรที่เข้าร่วม
จำหน่ายสินค้าตลาด
ออนไลน์ จำนวน 1 ราย
คือ ปลาส้มนาหมอศรี
หรือ ปลาส้มทวดพวง
จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจ
น้ำพริกแม่ปลื้ม

-อบรมพั ฒนาศั ก ยภาพ
เกษตรกรให้ เ ป็ น Smart
Farmer

320
ราย

320
ราย

- อบรมการขายออนไลน์
กับไปรษณีย์ไทย
- อบรมเรื่องโลจิสติก
ภาคการเกษตรเบื้องต้น

-อบรมพั ฒนาศั กยภาพ
เกษตรกรให้ เ ป็ น Young
Smart Farmer
-ขึ ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
เพื ่ อพั ฒนาเป็ น Smart
Farmer หม่ อนไหม(ราย
ใหม่)
-พัฒนาเกษตรกรสู่Smart
Farmer อาสาปศุสัตว์สู่
Smart Farmer
/SmartFarmer
ต้นแบบและผู้นำเยาวชน
เกษตรกรปศุสัตว์
-พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (ราย)

20
ราย

20 ราย

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
ต้นแบบและผู้นำเยาวชนเกษตรกร

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

50
ราย

50 ราย

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
เกษตรกรด้านปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

50
ราย

50 ราย

ฝึกอบรมเกษตรกร
ปราดเปรื่องคิดเป็นร้อย
ละ 100
ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรเป็น
Smart Farmerคิดเป็น
ร้อยละ 100
พัฒนาเกษตรกร
SmartFarmeคิดเป็น
ร้อยละ 100

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
SmartFarmer และผู้นำเยาวชน
เกษตรกรด้านปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

50
ราย

50 ราย

ฝึกอบรมเกษตรกร
ปราดเปรื่องคิดเป็นร้อย
ละ 100

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ
ปราดเปรื่องเกษตรกรด้านปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

-จำหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ประมงในเว็บ
ไซด์LAZADA

- ตั้งแต่ ม.ค. – ก.พ.64 ยอดรวมทั้งสิ้น สำนักงานองค์การ
158,288 บาท
ตลาดเพื่อเกษตรกร
- แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
จังหวัดสงขลา
- รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

-ราคาของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ
30 จากราคาตลาด

สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

เพิ่มช่องทางการขายรายได้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรบริหารจัดการ/วางแผนการ
ผลิตได้ด้วยตนเอง
กลุ่มเข้มแข็ง
สามารถนำความรู้ไปใช้ในกลุ่มได้

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

๑๕
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม(ต่อ)
ประเด็นการ
ตรวจ

4) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
วิสาหกิจ
ชุมชน/
สหกรณ์/
สถาบัน
เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

-พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่องในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (Smart Farmer)

55 ราย

55 ราย

โครงการส่งเสริม
6/100
สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่ม สหกรณ์/
เกษตรกร ทำการเกษตร ราย
เพื่อเพิ่มมูลค่า

6/100
สหกรณ์/
ราย

- โครงการพัฒนา
3 แห่ง
3 แห่ง
วิสาหกิจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ (อบรม/กำกับ/
ติดตาม)
- โครงการยกระดับ
28 แห่ง 28 แห่ง
ศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่
และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าชุมชน(อบรม/
กำกับ/ติดตาม)
5)ส่งเสริมการ -โครงการพัฒนาสินค้า
1 /1
1/1
แปรรูปเพื่อ
และผลิ ตภัณฑ์ของ
สหกรณ์/ สหกรณ์/
เพิ่มมูลค่า
สหกรณ์
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ให้กับสินค้า
(ภายใต้โครงการ
เกษตร
พัฒนาสินค้าชุมชน)
-จ้าง ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีเป็นที่
ปรึกษา
-โครงการพั ฒนาและ 13 แห่ง 13 แห่ง
วิ จัย ผลิ ต ภั ณฑ์แ ปรรู ป
ข้ า ว เ ชิ ง พาณิ ช ย์ โดย
พัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์
และถ่ายทอดขยายผลสู่
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
และผู้ประกอบการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เกษตรกร จำนวน 55
เกษตรกรร้อยละ 100 สามารถนำ
รายได้รับการฝึกอบรมการ
ความรู้ไปปรับใช้ได้
ลดต้นทุนการผลิต การลด
รายมจ่ายในครัวเรือน
มาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตร
พัฒนาเกษตรกรให้
พัฒนาเกษตรกรให้ สามารถผลิต
สามารถผลิตพืชผักให้ได้รับ พืชผักให้ได้รับ การรับรองมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน - ให้ ให้สหกรณ์มีบทบาทในการ รวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกที่ ผ่านมาตรฐาน
สหกรณ์มีบทบาทในการ
รวบรวมผลผลิตของ
เพื่อยกระดับ ราคาและคุณภาพของ
สมาชิกที่ ผ่านมาตรฐาน
สินค้า สหกรณ
เพื่อยกระดับ ราคาและ
คุณภาพของสินค้า
สหกรณ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการระบบ/
การควบคุมภายใน และจัดทำบัญชีได้
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการระบบ/
การควบคุมภายใน และจัดทำบัญชีได้

- เพิ่มผลผลิตการแปรรูป
- เพิ่มผลผลิตการแปรรูป และต่อยอด
และต่อยอดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์น้ำส้ม แขก เป็นส้มแขก
น้ำส้ม แขก เป็นส้มแขก
แห้ง จี๊ดจ๊าด -พัฒนาและแปรรูป
แห้ง จี๊ดจ๊าด -พัฒนาและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
อัตลักษณ์ ชุมชนของสถาบัน
มูลค่าสินค้าอัตลักษณ์
เกษตรกร
ชุมชนของสถาบัน
เกษตรกร
- การพัฒนาผลผลิตการ
- การเพิ่มผลผลิตการแปรรูปสัตว์
แปรรูป และพัฒนาต่อยอด และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลด้านปศุ
สัตว์

หมายเหตุ
สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สงขลา

สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา

สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา
สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา

สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

๑๖
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

2 กลุ่ม

2 กลุ่ม

ส่งเสริมการผลิต
และการแปรรูป
สัตว์น้ำ 2 แห่ง/
กลุ่ม

เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม
ได้รับความรู้ทางด้าน
วิชาการ เทคนิคการผลิต ,
การบรรจุและการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม , ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และสุขลักษณะ
การผลิต
-ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคโนโลยีการ
แปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสัตว์น้ำ

สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

- อุปสงค์
37,250 (ตัน)
- อุปทาน
121,134.274(ตัน)

-

-

-

-

-

-

สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

192,600 ไร่
88,454 ไร่
-

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

-

-

-

-

-

1,500
ตัน

175.35
ตัน

- ผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรในพื้นที่

- โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

2 แปลง

2 แปลง

- ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีได้ไม่
น้อยกว่า 93%
- กระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าว ไม่น้อย
กว่า 93%
- ผลผลิตข้าวต่อไร่
เพิ่มขึ้น 10%
- ต้นทุนการผลิต
ลดลง 10%

- โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ของศูนย์ข้าวชุมชน

13 ศูนย์

13 ศูนย์

-ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป
สัตว์น้ำ สำรวจ ให้คำแนะนำ และ
ตรวจติดตามการดำเนินงานของ
กลุ่มเกษตรแปรรูปสัตว์น้ำ
1.วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม
แม่บ้านคลองแดน ที่ตั้งกลุ่ม
34/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลอง
แดน อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
ดุก ที่ตั้ง 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบล
นาหมอศรี อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
6) แผนการผลิต -กำหนดอุ ปสงค์ และอุ ปทานของ
การตลาดข้าวครบ ข้าว
วงจร
(ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวปัตตานี)
-วางแผนการผลิตปี 2564/65
รอบที่ 1 และรอบที่ 2
- ปี 2564/65 รอบที่ 1
- ปี 2564/65 รอบที่ 2
-ดำเนินโครงการภายใต้แผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
- โครงการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่าย

- เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้ 80% ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
- เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนได้ 80% ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
- ศูนย์ข้าวชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชนมีความ
สามารถผลิตเมล็ด เข้มแข็งในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์ข้าวคุณภาพดีใช้เอง
- มีการกระจาย
และกระจายให้พื้นที่
เมล็ดพันธุ์ข้าว
ใกล้เคียงได้เพียงพอต่อ
คุณภาพดีในชุมชน
ความต้องการ
ไม่ต่ำกว่า 70%
- สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนมี
และเกษตรกรได้รับ ความรู้และแนวทางในการ
ความรู้จากการ
พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์
ส่งเสริมการผลิต
ข้าวคุณภาพดี
เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ต่ำ
กว่า 70%

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัตตานี

๑๗
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม

- เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ ร้อยละ 80

- พื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์
- ผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
- เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตข้าว
อินทรีย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวปัตตานี

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 2,334,871.34 บาท เบิกจ่าย 1,305,630.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.92
งบประมาณ (ระบุ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หน่วยงาน

หมายเหตุ

30,800.00
-

30,625
-

175
-

รอจัดสรรงบประมาณ
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

-

-

-

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกรจังหวัดสงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

171,040
1,326,491.34
559,500
21,000
226,040
-

124,496
812,009.72
178,020
20,875
139,605
-

46,544
514,481.62
381,480
125
86,435
-

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
ศูนย์หม่อนไหมฯ

รวม 2,334,871.34

1,305,630.72

1,029,240.62

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ถ้ามี)
6. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

เป็นงบประมาณของกองวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

-ไม่มี
-ไม่มี

4. โครงการลดต้นทุนการผลิต หน่วยงานหลัก : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) มูลค่าพันธุ์ดีที่ผลิตได้ เกษตรกรรายจ่ายลดลง สามารถใช้ สารอินทรีย์
ชีวภาพในพื้นที่การเกษตรและ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ เกิดรายได้ ต้นทุนการผลิตของ แปลงใหญ่ที่ลดลง ผลผลิตของ
แปลงใหญ่ ที่เพิ่มขึ้น ได้รับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น
2. เป้าหมาย การเพิ่มพันธุ์ดี เกษตรกรมีรายจ่ายลดลง ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพและลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการ
ผลิตของแปลงใหญ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้รับรองมาตรฐาน
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการตรวจ
1. ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
-การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

-

-

-

-

1.1 โครงการผลิตและขยาย
พืชพันธุ์ดี

-ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์
ดิน(ปุ๋ยสั่งตัด)
-ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร ในการผลิต
ปุ๋ยใช้เอง
(ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ)
-ส่งเสริมการผลิตและการใช้
1.2 โครงการพัฒนาส่งเสริม
สารอินทรีย์เพิ่มศักยภาพ การผลิตพืช การผลิต และการใช้
สารอินทรีย์เพิ่ม ศักยภาพ
การผลิตพืช

หมายเหตุ
สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา
ไม่มี

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

๑๘
ประเด็นการตรวจ

กิจกรรม
(ระบุ)
- กิจกรรม พัฒนา
และส่งเสริม
การใช้
สารอินทรีย์
ชีวภาพ
1) สนับสนุน
การใช้พืชปุ๋ย
สดปรับปรุง
บำรุงดิน
2) ผลิตปุ๋ย
หมัก พด.

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

2,000 ไร่

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

-

-

50 ตัน

50 ตัน

การผลิตปุ๋ยหมัก
พด.

ส่งเสริมการผลิต
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
ให้เกษตรกร เพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
พืช

2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต และการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา
2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
ใช้
เครื่องจักรกล
ทาง
การเกษตร
- กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกล
การเกษตร
ทดแทน
แรงงาน
เกษตร

3. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3.1 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่(สินค้าประมง 2 แปลง)

หมายเหตุ

3.1.1. แปลง
ใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนาไม
อ.ระโนด
(แปลงชายฝั่ง
ปี2562)
3.1.2 แปลง
ใหญ่กลุ่มผู้
เลี้ยงปลานิล
ในกระชัง
คลองอู่
ตะเภา(แปลง
น้ำจืดปี
2563)
-จัดทำ
แผนพัฒนา
รายแปลง

25 ราย

25 ราย

เกษตรกรได้รับการ เกษตรกรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ลดค่าใช้จ่ายในการ
หลักสูตร ช่าง
ซ่อมแซม
เกษตรท้องถิ่น 1
เครื่องจักรกล
จำนวน 25 ราย

เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่ม จำนวน
2 แปลง
52 ราย

2 แปลง

2 แปลง

สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

เกษตรกรมีการ
สำนักงาน
รวมกลุ่มในการผลิต ประมงจังหวัด
ให้สามารถลดต้นทุน
สงขลา
มีตลาดรองรับ
สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร

๑๙
ประเด็นการตรวจ

กิจกรรม
แผน
(ระบุ)
-พัฒนาองค์
52 ราย
ความรู้
-สนับสนุน
52 ราย
ปัจจัยการผลิต
(จุลินทรีย์)
-ส่งเสริม
1 ครั้ง
การตลาด
-ยกระดับ
52 ราย
มาตรฐาน
สินค้าและ
สร้างมูลค่า
-ติดตามและ
24 ครั้ง
ประเมินผล
-จัดทำ
2 แปลง
แผนพัฒนา
รายแปลง
52 ราย
3.1.3 สำรวจ
สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม
เกษตรกรหลังเข้า
ร่วมโครงการฯ
1).ถ่ายทอดความ
16 ราย
การลดต้นทุนการ
ผลิตและการเพิ่ม
ผลผลิต
2.สนับสนุนจุสินท 800 ซอง
รีย์
(ปม.1)
3.2 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบ
2,184 ราย
(สินค้าพืชและแมลงเศรษฐกิจ)
ส่งเสริมการเกษต
แบบแปลงใหญ่
(กรมส่งเสริม
การเกษตร)
3.3 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบ
2 แปลง
(สินค้าข้าว)
ส่งเสริมการเกษต
แบบแปลงใหญ่
(กรมการข้าว)

3.4 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบ
ด้านปศุสัตว์
ส่งเสริมการเกษต
แบบแปลงใหญ่ โ
เนื้อ

2 แปลง

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

16 ราย

การให้ความรู้เรื่อง
การลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิตได้

เกษตรกรได้รับ
ความรู้

800 ซอง

เกษตรกรสามารถ
ลดรายจ่ายลง

เกษตรกรได้รับ
ปัจจัยการผลิต

2,184
ราย

เกษตรกรจำนวน
2,184 ราย ได้รับ
การถ่ายทอด
ความรู้

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิตได้

2 แปลง

พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาสู่ระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
จำนวน 2 แปลง
เกษตรกร 134 ราย
พื้นที่ 1,160 ไร่
สนับสนุนการ
ดำเนินการกลุ่ม
ผู้ผลิตโคเนื้อ

- ต้นทุนการผลิต ปี 64 การเก็บ
3,964 บาท/ไร่
ข้อมูลต้นทุน
- ผลผลิตเฉลี่ย
การผลิตยังไม่
กิโลกรัม/ไร่
- แล้วเสร็จ/ศูนย์
ขอรับรองมาตรฐาน เมล็ดพันธุ์ข้าว
GAPจำนวน 2 กลุ่ม
ปัตตานี

52 ราย
52 ราย
52 ราย

12 ครั้ง
2 แปลง
52 ราย

2 แปลง

เกษตรกรรวมเป็น
กลุ่มแปลงใหญ่/ลด
ต้นทุนผลิต

สำนักงาน
เกษตรจังหวัด
สงขลา

สำนักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
สงขลา

๒๐
ประเด็นการตรวจ
3.5 ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

กิจกรรม
(ระบุ)
3.5.1 อบรม
พัฒนาครูบัญชี
3.5.2 อบรมการ
จัดทำบัญชีต้น
ทุนอาชีพ(อบรม/
กำกับ/ติดตาม)
3.5.3 ถอด
บทเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จ

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

12 ราย
360 ราย

12 ราย
360 ราย

ได้อบรมให้ความรู้
บัญชี

เกษตรกสามารถทำ
บัญชีได้

สำนักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ์สงขลา

5 ราย

-

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 2,885,163.34 บาท เบิกจ่าย 1,419,883.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.21
งบประมาณ (บาท)
1. ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
1.1 กรมพัฒนาที่ดิน
จำนวน
200,000 บาท
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวน
21,050 บาท
3. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3.1 กรมประมง
จำนวน
86,600 บาท
3.2 กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน
2,421,820 บาท
3.3 กรมการข้าว
จำนวน
56,333.34 บาท
3.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน
99,360 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,885,163.34 บาท

เบิกจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

หมายเหตุ

169,750

30,250

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

16,473

4,577

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

45,791.50
1,092,007
13,332
82,530

40,808.50
1,329,813
43,001.34
16,830

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

1,419,883.50

1,465,279.84

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ตัวชี้วัด : เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกล ไม่น้อยกว่า 500 บาท/ปี
2) โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่
ตัวชี้วัด : เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ ไม่น้อยกว่า 20%
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข -ไม่มี
6..โครงการการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน หน่วยงานหลัก : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
1 วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำ แหล่งประมงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง ป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย และไร้การ ควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียน
เรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริม อาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุน
ประมงแห่งชาติ
2. เป้าหมาย การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัด
สงขลา ให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง
ผิดกฎหมาย และไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียน เรือไทยสำหรับ
เรือประมงพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริม อาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ

๒๑
3.. ผลการดำเนินงาน

3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

1) การแก้ไขปัญหา -การบูรณาการตรวจสอบ
1,664 ครั้ง 1,457 ครั้ง
การทำประมงผิด
เรือประมง ที่ท่าเทียบเรือ
กฎหมาย
(กลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่ม
เสี่ยง)

--การบูรณาการตรวจสอบ
เรือประมงระหว่างทำการ
ประมง
กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน
การประมง (บูรณาการตรวจ
ร่วมเรือประมง)
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย (การควบคุมเฝ้าระวัง
การทำการประมงพื้นที่ทะเล
ชายฝั่ง) - กิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทำประมง
ผิดกฎหมาย (การควบคุมเฝ้า
ระวังการทำการประมงพื้นที่
ทะเลนอกชายฝั่ง)
2)การช่วยเหลือ
-การนำเรือประมงออกนอก
เยียวยาและบรรเทา ระบบ
ผลกระทบจากการ
แก้ไขปัญ หาการทำ
ประมงผิดกฎหมาย

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

- กลุ่มปกติ จำนวน
1,119 ครั้ง
- กลุ่มเฝ้าระวัง
จำนวน 287 ครั้ง
- กลุ่มเสี่ยง จำนวน
42 ครั้ง
- กลุ่ม Urgent
จำนวน 9 ครั้ง

สามารถตรวจเรือ
ตามที่ระบบ
fishing info 2 สั่ง
ตรวจได้ 100 %

สำนักงาน
ประมง
จังหวัด/
หน่วยงานกรม
ประมง 12
หน่วยงาน

รักษามาตรฐานการ
ป้องกันการทำการ
ประมงผิดกฎหมาย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักสากล

ศูนย์แจ้งเรือ
เข้า-ออก
ประมงสงขลา

-

เรือประมงออก
นอกระบบ
จำนวน 22 ลำ
ปีงบประมาณ
2562
ช่วยเหลือ 20
ลำ
ปีงบประมาณ
2563
ช่วยเหลือ 2 ลำ
ปีงบประมาณ
64 ไม่มีแผน

10

3

3 ครั้ง/14 ลำ

20

10

10/ครั้ง/24 ลำ

6

2

2 ครั้ง/ 21 ลำ

-

-

-

๒๒
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

-การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
(เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
โดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น)

15 องค์กร

15 องค์กร

-โครงการสร้างพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนา
อาชีพชุมชนประมง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ผลผลิต
องค์กรชุมชนท้องถิ่น
เข้าร่วมโครงการ 15
องค์กร/561 ราย
1.กลุ ่มเขตฟาร์มทะเล
และอนุรั กษ์ ทรั พยากร
ชายฝั่ง ม.2 ต.เกาะใหญ่
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
-กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
สั ต ว์ น ้ ำ (การปล่ อ ย
ลู ก พั น ธุ ์ ส ั ต ว์ น ้ ำ ใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ)
2. กลุ ่ มเขตอนุ ร ั กษ์
ฟาร ์ มทะเลประมง
พื้ นบ้ านชุมชนบ้านบ่อ
สวนก ิ จ ก ร ร ม ที่
ดำเนินการ ดังนี้
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิ ต
สัตว์น้ำ (กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิจกรรมการพัฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ที ่ เ หมาะสมและถู ก
กฎหมาย)
3.กลุ่มประมง
พื้นบ้าน ต.ชิงโค
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิ ต
สัตว์น้ำ(กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาช ี พประมง(การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
กฎหมาย)

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

๒๓
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต
4. กลุ่มประมงพื้นบ้ าน
บ้านกรงอิตำ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
กฎหมาย)
5. ชุมชนประมงท้องถิน่
บ้านโคกไร่
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิ ต
สัตว์น้ำ (กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
กฎหมาย)
6. กลุ่มประมง
พื้นบ้านชายฝั่งชุมชน
บ้านล่าง
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาช ี พประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
กฎหมาย)
7. กลุ่มประมง
พื้นบ้านชายฝั่งชุมชน
บ้านท่าเสา
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- ก ิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม
ผลผลิตสัตว์น้ำ (การ
ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
ใ น แ ห ล ่ ง น้ ำ
ธรรมชาติ)
8. กลุ ่ มเขตอนุ ร ั ก ษ์
ฟาร์ ม ทะเลประมง
ชายฝั่งชุมชนชายหิน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

-

โอนงบอุดหนุน
ให้กับองค์กร
ชุมชน จำนวน
7 กลุ่ม ตามที่
ได้รับโอน
งบประมาณ
งวดที่ 1
จำนวน
750,000
บาท

๒๔
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิ ต
สัตว์น้ำ (กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
9 . ก ล ุ ่ ม อ น ุ ร ั ก ษ์
เรือประมงพื้นบ้าน
หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
กฎหมาย)
10. กลุ่มฟาร์มทะเล
แ ล ะ อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรั พ ยากรประมง
บ้า นไร่ ม.3 ต.เกาะ
ใหญ่
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม
ผลผลิตสัตว์น้ำ (การ
ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
ใ น แ ห ล ่ ง น้ ำ
ธรรมชาติ)
11.กลุ ่ ม อนุ ร ั ก ษ์
ฟาร์มทะเลบ้านสว่าง
อารมณ์ กิ จ กรรมที่
ดำเนินการ ดังนี้
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิ ต
สัตว์น้ำ (กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาช ี พประมง (การ
ปรั บเปลี่ ยนเครื่องมือที่
เหมาะสมและถูกกฎหมาย)
12. กลุ ่ ม ประมง
ชายฝั่งม่วงงามหมู่ 3
กลุ ่ ม A กิ จ กรรมที่
ดำเนินการ ดังนี้
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ที ่ เ หมาะสมและถู ก
กฎหมาย)

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

๒๕
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาชี พประมง (การ
สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์
ซ่ อมแซมเครื ่ องมื อทำ
การประมงและ
เรือประมง)
13. กลุ ่ ม อนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน
เขาเขียว
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
-กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์
น้ำ (กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
อาศัยสัตว์น้ำ)
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาช ี พประมง (การ
ปรั บเปลี ่ ยนเครื่ องมือที่
เหมาะสมและถูกกฎหมาย)
14.กลุ่มประมงพื้นบ้าน
หาดแก้ว ต.หัวเขา –
ต.ชิงโค อำเภอสิงหนคร
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิ ต
สัตว์น้ำ (กิจกรรมพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ)
- กิจกรรมการพัฒนา
อาชี พ ประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ที ่ เ หมาะสมและถู ก
กฎหมาย)
15.กลุ ่ ม เขตฟาร์ ม
ทะเลและอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรประมง
ม.8 ต.เกาะใหญ่
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดังนี้
- กิ จกรรมเพิ ่ มผลผลิ ต
สัตว์น้ำ (การจัดตั้งและ
พัฒนาธนาคารสัตว์น้ำ
- กิ จกรรมการพั ฒนา
อาช ี พประมง (การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
กฎหมาย)

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

๒๖
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

โครงการฟื้นฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา

6 แห่ง

6 แห่ง

เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชนจำนวน 6
แห่ง/120 ราย
1. เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบล
คูขุด อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
2. เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชนบ้านโคกไร่ หมู่ที่
8 ตำบลพะวง อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา
3. เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าทะเลสาบ
เขาเขียว หมู่ที่ 1 ตำบล
สทิงหม้อ อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา
4. เขตฟาร์มทะเล
บ้านหัวป่าออกและ
บ้านหัวป่าตก หมู่ที่ 1
และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน
ขาว อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
5. เขตฟาร์มทะเลโดย
ชุมชนบ้านเขาใน หมู่ที่
1 ตำบลเชิงแส อำเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
อยู่ในขั้นตอน
ขออนุมัติจัด
ฝึกอบรม
ตัวแทน
ชาวประมง
เกษตรกรและ
ผู้นำชุมชน
เป็นกลุ่มที่มี
ความเข้มแข็ง
และที่มีความ
สนใจใน
ขั้นตอนของ
การจัดการ
ดูแลพื้นที่เพื่อ
พัฒนาเป็น
ฟาร์มทะเล
จำนวน
6 แห่ง

หมายเหตุ
กิจกรรมการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้ ำ(เสริมสร้างการมีส่วนร่วมการฟื้นฟูทรัพยากรสัต ว์ น้ำ
โดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น) ได้คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 15 กลุ่มเป้าหมายของกรมประมง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากกรมประมง จำนวน 7 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวนเงิน 699,487 บาท และอยู่ระหว่าง
การดำเนินการจัดซื้อ
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 6,037,025 บาท เบิกจ่าย 5,004,806.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.90
งบประมาณ (ระบุ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

928,500.34

110,099.66

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
ประมง เขต 8 (สงขลา)

กิจกรรมป้องกั นและแก้ ไ ขปั ญหาการทำประมงผิด
กฎหมายจำนวน 1,577,800 บาท

1,418,653.93

159,146.07

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
ประมง เขต 8 (สงขลา)

กิจกรรมจั ดการปั ญหาแรงงานต่างด้า วและการค้ า
มนุ ษ ย์ ด ้ า นการประมง (บู ร ณาการตรวจร่ ว ม
เรือประมง)

301,500

148,500

ศูนย์ป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเลสงขลา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
จำนวน 1,038,600 บาท

จำนวน 450,000 บาท

หมายเหตุ

๒๗
งบประมาณ (ระบุ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

กิจกรรมป้องกั นและแก้ ไ ขปั ญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย (การควบคุ มเฝ้า ระวั ง การทำการประมง
พื้นที่ทะเลชายฝั่ง) จำนวน 1,000,000 บาท

671,855.62

328,144.38

ศูนย์ป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเลสงขลา

กิจกรรมป้องกั นและแก้ ไ ขปั ญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย (การควบคุ มเฝ้า ระวั ง การทำการประมง
พื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง)จำนวน 420,000 บาท

260,000

160,000

ศูนย์ป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเลสงขลา

กิ จ กรรมพั ฒ นาอาชี พ ชุ ม ชนประมง จำนวน
1,160,625 บาท

1,119,256.50

41,368.50

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ -ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรประมงในทะเลสาบสงขลา จำนวน
390,000 บาท

305,040

84,960

รวม 6,037,025

5,004,806.39

1,032,218.61

ได้รับโอนประมาณงวดที่ 1
จำนวน 776,250 บาท
(สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)
ศูนย์ป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเลสงขลา

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี) -ไม่มี
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
- ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินการ คือ บุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เรือตรวจการ และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา
ส่วนกลางได้ตัดงบประมาณ และบุคลากร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดได้
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบนี้ ห้ามแรงงานต่างด้าว
ย้ายถิ่น ทำให้เรือที่เป็นกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัด แจ้งเข้าจังหวัดสงขลาไม่ได้ ซึ่งเรือที่แจ้งเข้าออกช่วงนี้เป็นเรือประจำถิ่นที่
อยู่สงขลา และเกือบครึ่ง (30%) เป็นเรือขนาดเล็กที่แจ้งเข้าออกทุกวัน และส่วนใหญ่เป็นเรือกลุ่มปกติ ทำให้จำนวนการ
ตรวจเรือไม่ได้ตามแผน (เรือแจ้งเข้าออกทุกวัน และเป็นกลุ่มปกติด้วย เนื่องจากถูกตรวจบ่อย ๆ เป็นการสร้างความ
ลำบากให้กับผู้ประกอบการ)
7. โครงการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม)เพื่อพัฒนาและลดจำนวนชนิดของศัตรูพืช สามารถยับยั้งการระบาดหรือ
ควบคุมพื้นที่การระบาดได้ การระบาด/เสียหายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์
ในที่ดิน (ส.ป.ก.) เกิดรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น และเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ลดลงเกิดการ
ช่วยเหลือเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
2. เป้ า หมาย การลดจำนวนชนิ ด ของศั ต รู พ ื ช สามารถยั บ ยั ้ ง การระบาดได้ การระบาด/เสี ย หายลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าการทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.) เกิดรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
เกษตรกรเพิ่มขึ้น และเรื่องร้องเรียนลดลงการช่วยเหลือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

๒๘
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการ
ตรวจ
1) การควบคุม
และป้องกันการ
ระบาดของ
ศัตรูพืช
(ข้าว / ยาง)

2) การควบคุม
และป้องกันโรค
สัตว์

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

- ประชุมเครือข่าย
คณะกรรมการศูนย์
จัดการชุมชนระดับ
จังหวัด

16 อำเภอ/32
ศูนย์/40 ราย

-

-

พัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงาน
ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนและ
ให้บริการสมาชิก
และเกษตรกร

สำนักงาน
เกษตร
จังหวัด
สงขลา

- จัดกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการการ
ศัตรูยางพารา

40 ราย

40 ราย

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ดำเนินการ
จัดการศัตรู
ยางพารา 40 ราย

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ดำเนินการ
จัดการศัตรูพืช
ยางพาราและ
สามารถนำไป
ปฏิบัติได้

สำนักงาน
เกษตร
จังหวัด
สงขลา

- จัดทำแปลงเรียนรู้
การควบคุมศัตรูพืช
ยางพารา

1 แปลง

(กำลังดำเนินการ)

-

-

สำนักงาน
เกษตรจังหวัด
สงขลา

- อบรมหลักสูตรการ
ป้องกันโรคและศัตรู
ยางพารา

150 ราย

-

-

-

สำนักงานการ
ยางแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดสงขลา

- เพิ่มประสิทธิภาพการ
เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร

315 ราย

๘๐๐ ราย

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในเรื่องการ
เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรค
อหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร

เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับโรคอหิ
วาต์แอฟริกาใน
สุกรสามารถ
ปฏิบัติตามหลักใน
การเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรคได้
อย่างเหมาะสม

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

- เฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ฟาร์มสุกรทั้งหมด
(๑,๓๓๘ ราย)

๘๐๐ ราย

เกษตรกรทราบถึง เกษตรกรสามารถ
ระดับความเสี่ยง ปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการเกิดโรคใน การเฝ้าระวังโรค
พื้นที่ของตนและ และควบคุมโรคได้
ทราบขั้นตอนการ
อย่างมี
ปฏิบัติในการเฝ้า
ประสิทธิภาพ
ระวังและควบคุม
โรค

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดสงขลา

๒๙
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

- เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคระบาดที่สำคัญใน
ปศุสัตว์

ครอบคลุมจำนวน
ร้อยละ 80 ของ
ประชากรสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย
(๗๒,๕๐๐ ตัว)

สัตว์ที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย
จำนวน ๕๙,๖๘๐
ตัว คิดเป็นร้อยละ
๘๒.๓๒ ของ
ประชากรสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย

สัตว์ในพื้นมีภูมิคุ้ม
ระดับฝูงเพียงพอ
ต่อการต้านทาน
โรคปากและเท้า
เปื่อย

ไม่พบการเกิดโรค
ปากและเท้าเปื่อย
ในพื้นที่จังหวัด
สงขลาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2563

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สงขลา

1 กลุ่ม

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
อำเภอรัตภูมิ
จำนวน 1 กลุ่ม

มีการขุนโคเนื้อ
เพื่อจำหน่าย
จำนวน 79 ตัว

เกษตรกรขายโค
เนื้อจำนวน 79
ตัว และนำเงินมา
เป็นทุนในการผลิต
โคเนื้อรอบต่อไป

สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สงขลา

3) การส่งเสริม
- โครงการล้านละร้อย
การเลี้ยงปศุสัตว์ที่ ช่วยเกษตรกร
มีความต้องการ
ของตลาด

(เกษตรกร 30 ราย)

4) มาตรการจ้าง
แรงงานชลประทาน

- การจ้างงานของกรม
ชลประทานในหน้าแล้ง

956 ราย

522 ราย

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบส่งน้ำ
ชลประทาน

ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีงาน
ทำในหน้าแล้ง

โครงการ
ชลประทาน
สงขลา

5) การจัดสรร
ที่ดินทำกิน

-โครงการบริหารจัดการ
ที่ดินทำกินแก่เกษตรกร
รายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส /กิจกรรม
จัดที่ดิน (ส.ป.ก.)

314 ราย

62 ราย

เกษตรกรจำนวน
62 ราย ได้รับการ
จัดสรรที่ดิน

เกษตรกรร้อยละ
100 เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดิน
เขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

รังวัด

1,800 ไร่

128ราย/855 ไร่

สอบสวนสิทธิ

314 ราย

219ราย/2,019 ไร่

มอบ ส.ป.ก4-01

314 ราย

62 ราย/807 ไร่

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกรกิจกรรม
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดินแปลงรวม

30 ราย/

30 ราย/

146.5 ไร่

146.5 ไร่

เกษตรกร จำนวน
30 ราย ได้รับการ
จัดสรรที่ดิน

เกษตรกร ร้อยละ
100เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดิน
เขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
สงขลา

3 แห่ง

1 แห่ง/เกษตรกร
30 ราย

จัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรจำนวน
1 กลุ่ม สมาชิก
30 ราย

สมาชิก 30 ราย
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตร

สำนักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
สงขลา

-จั ด ตั้งสหกรณ์ ในพื้น ที่
โครงการ
คทช./ โครงการ
ส่ ง เสริ ม และพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกิ น ของ
เกษตรกร/กิ จ กรรม
ยกระดั บ รายได้
เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล้ำ

๓๐
ประเด็นการ
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

6) เรื่องร้องเรียนที่
ให้ กษ. แก้ปัญหา
ด้านเกษตรหรือ
เรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- การช่วยเหลือจาก
กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน

7 ราย

4 ราย

เกษตรกร 4 ราย
ได้รับเงินกู้จาก
กองทุนฯ

เกษตรกรทั้ง 4
ราย สามารถไถ่
ถอน/ซื้อที่ดินคืน
จากเจ้าหนี้จำนวน
1,495,000
บาท

สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดสงขลา

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 46,164,593 บาท เบิกจ่าย 7,170,215 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.53
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

- ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการชุมชนระดับจังหวัด
- จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา
- จัดทำแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูยางพารา
- ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวีธีผสมผสานเพื่อลดการใช้
สารเคมี ลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช

8,000
7,600
10,000
30,000

8,000
7,600
1,610

10,000
28,390

สำนักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา

- กิจกรรมอบรมหลักสูตรการป้องกันโรคและศัตรูยาง

64,500

51,425

13,075

-

-

-

45,000,000

6,564,600

20,646,000

- โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส /กิจกรรมจัดที่ดิน (ส.ป.ก.)

496,888

276,160

220,728

- จั ด ตั้งสหกรณ์ ในพื้น ที่โครงการ คทช./ โครงการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิ น ของเกษตรกร/กิ จ กรรม
ยกระดั บ รายได้ เ กษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่ อ ลดความเหลื่อม
ล้ำ

196,000

178,885

17,115

351,605

81,935

269,670

46,164,593

7,170,215

38,994,378

- เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร
- การจ้างงานของกรมชลประทานในหน้าแล้ง

- งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

รวม

สำนักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา
สำนักงานการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสงขลา

ไม่มีงบประมาณ
โครงการชลประทาน
สงขลา
สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสงขลา

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสงขลา

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ถ้ามี) -ไม่มี
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข -ไม่มี

7. โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร หน่วยงานหลัก : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
1. วัตถุประสงค์(โครงการ/กิจกรรม) การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตร สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ
คาดการณ์ เตือนภัย เฝ้าระวัง รวมถึงการจัดทำรายงาน ตามความต้องการ ผู้ใช้โดยใช้เครื่องมือ ในการวิเคราะห์รูปแบบ
ต่างๆ เช่น (Business Intelligence :BI) และปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence :AI)
2. เป้ าหมาย เพื่อบริการข้อมูลแก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ประชาชน สำหรับใช้ประกอบการ ตัดสินใจ
ดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน และการประกอบกิจกรรม ทางการเกษตรข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่ได้รับการ
สำรวจ/ปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานอื่น การสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นได้ ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ การปรับเปลี่ยน เพื่อการผลิตที่
เหมาะสม กับศักยภาพ และเกิด ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และมาตรการที่สอดคล้อง เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

๓๑
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการตรวจ
โครงการ/กิจกรรม(ระบุ)
แผน
ผล
1 . โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า 1.พัฒนาระบบการบูรณาการ/ -อยู ่ ร ะหว่ า ง ดำเนินการโดย
แพลตฟอร์มดิจิตัลของรัฐ เชื่อมโยงข้อมูลและจัดรายงาน การจั ดซื ้ อจั ด
ส่วนกลาง
จ้าง
2.พั ฒนาระบบการวิเ คราะห์ -อยู ่ ร ะหว่ า ง
ข้อมูล(Big Data Analytics)
การจั ดซื ้ อจั ด
จ้าง
3.พัฒนาระบบปฏิทินการผลิต -อยู ่ ร ะหว่ า ง
การจั ดซื ้ อจั ด
จ้าง
4. พั ฒ นาระบบ Coaching -อยู ่ ร ะหว่ า ง
เป็ น การรวมองค์ ค วามรู ้ ท าง การจั ดซื ้ อจั ด
การเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญใน จ้าง
พื้นที่
5.พัฒนาระบบ Public AI เป็น -อยู ่ ร ะหว่ า ง
ระบบที ่ ช ่ ว ยแนะนำการทำ การจั ดซื ้ อจั ด
กิ จ กรรมทางการเกษตรด้ า น จ้าง
การปลู ก พื ช ปศุ ส ั ต ว์ แ ละ
ประมง
2)โครงการปรั บ ปรุ ง - การสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้ น 5,732 ราย 4,184 ราย
ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสั ตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
น้ำ และโรงเพาะฟัก

-การสำรวจและปรั บ ปรุ ง
ข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกร
ประมง

7,202 ราย

3) โครงการปรั บ ปรุ ง -การสำรวจ/ปรั บปรุ งและขึ้ น -การสำรวจ/
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง ทะเบียนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ปรับปรุงและ
สัตว์
ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์

780 ราย

-การสำรวจ/
ปรับปรุงและขึ้น
ทะเบียน
เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์

ผลผลิต
1 แพล็ตฟอร์ม

ผลลัพธ์
-

หมายเหตุ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขตที่ 9

สำรวจ/ปรับปรุง
และขึ้ นทะเบียน
ฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ และโรง
เพาะฟัก4,184
ราย คิดเป็น
72%
สำรวจและ
ปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียน
เกษตรกรแล้ว
780 ราย คิด
เป็น10.83%

ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรได้รับ
การสำรวจ/
ปรับปรุงใน
ระบบทะเบียน
เกษตรกร กรม
ประมง
อยู่ระหว่างการ
สำรวจและ
บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ

สำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา

1.จำนวน
เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ที่ได้รับการ
สำรวจและขึ้น
ทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์(ราย)

1..ปรับปรุงและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์
50,504 ราย

สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
สงขลา

๓๒
ประเด็นการตรวจ
4)โครงการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
พืช

โครงการ/กิจกรรม(ระบุ)
-การสำรวจและปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร

แผน
-การสำรวจ
และปรับปรุง
ข้อมูล
ทะเบียน
เกษตรกร
100,000
ครัวเรือน

ผล
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-กำลัง
1.ข้อมูลทะเบียน
1.ปรับปรุง
ดำเนินการ เกษตรกรที่ได้รับ
ทะเบียน
สำรวจและ
การสำรวจและ
เกษตรกร
ปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุง
สามารถเชื่อมโยง
ทะเบียน
สามารถเชือ่ มโยง
ข้อมูลกับ
เกษตรกร
ข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได้
หน่วยงานอื่นได้
2.การเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง
(Farmer ONE)

5) ตรวจสอบ ศั กยภาพ -กำหนดเขตการใช้ ท ี ่ ด ิ น พื ช
พื้น ที่โ ดยใช้ Agri-Map เศรษฐกิจตามเงื่อนไขทีก่ ำหนด
เพื่ อจั ด ทำ Zoning
-ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ ก ษ ต ร ก ร
ปรับเปลี่ยนการผลิ ต พื ช ที ่ ไม่
เหมาะสม ตามแผนที่ AgriMap ไปเป็นการผลิตพืชอื่นที่
เหมาะสม
-กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เกษตรกร
ในพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ และแปลง
หม่อน
-ก า ร จั ด ท ำ แ ผ น บ ริ ห า ร
จั ด ก า รสิ น ค ้ า เ ก ษ ต ร ท ี ่
เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของ
พื้นที่
6 ) ก า ร อ บ ร ม บ ั ญ ชี อบรมพัฒนาครูบัญชี
ครัวเรือน
อบรมเกษตรกรด้ า นบั ญ ชี
ต้ น ทุ น อาชี พ (อบรม/กำกั บ /
ติดตาม)

หมายเหตุ
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

-

-

-

2. มีการ
เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง
(Farmer ONE)
1 ครั้งต่อสัปดาห์
-

180 ไร่

-

-

-

อยู่ระหว่างลงนาม
ในสัญญา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ราย

1 ราย

ได้รับความรู้ด้าน
บัญชี

25 ราย

25 ราย

เกษตรกร
สามารถจัดทำ
บัญชีครัวเรือน/
บัญชีต้นทุน
อาชีพได้

สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สงขลา

สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสงขลา

๓๓
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 896,390 บาท เบิกจ่าย 653,079.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.86
โครงการ/งบประมาณ (ระบุ)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 14,400 บาท

-

14,400

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 159,500 บาท

143,666.46

15,833.54

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

270,000

0

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา

226,718

196,282

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

12,695.16

16,794.85

653,079.62

243,310.38

การตรวจสอบศักยภาพของพื้นที่ โดยใช้ Agri-Map/Zoning
จำนวน 270,000 บาท
การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 423,000 บาท
การอบรมครัวบัญชีและเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 29,490 บาท
รวม

896,390 บาท

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ถ้ามี)
4.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตัลของรัฐอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงให้เป็นปัจจุบัน
4.3 การสำรวจและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมปศุสตั ว์กำหนด
4.4 เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 6.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตัลของรัฐอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
6. ประเด็นปัญหาอุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน/ข้อเสนอแนะ
6.1 ระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
ประเด็นการ
ตรวจ

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น 3)
โครงการ
ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์

1.การสำรวจ/
ปรับปรุงและขึน้
ทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

1. การเลี้ยงปศุสัตว์มีวงรอบการพักคอก หากเข้าไปสำรวจใน
ห้วงเวลาที่พักคอก จะทำให้ไม่ได้ข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์
2. เกษตรกรให้ความสนใจน้อย เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ที่
ชัดเจนในการขึ้นทะเบียนฯ
3.ระบบการขึน้ ทะเบียนยังไม่เสถียร ทำให้การขึน้ ทะเบียนไม่
สำเร็จในครั้งเดียว
4.สถานที่เลี้ยงสัตว์/ฟาร์ม บางแห่ง ไม่มสี ัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้
2. การสำรวจ 1.การเลี้ยงปศุสัตว์มีวงรอบการพักคอก หากเข้าไปสำรวจใน
และปรับปรุงข้อมูล ห้วงเวลาที่พักคอก จะทำให้ไม่ได้ข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์
ทะเบียนเกษตรกร 2.เกษตรกรให้ความสนใจน้อย เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ที่
ชัดเจนในการขึ้นทะเบียนฯ
3.ระบบการขึน้ ทะเบียนยังไม่เสถียร ทำให้การขึน้ ทะเบียนไม่
สำเร็จในครั้งเดียว
4.สถานที่เลี้ยงสัตว์/ฟาร์ม บางแห่ง ไม่มสี ัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ประเด็นต้องการสนับสนุน
1.สนับสนุนอาสาสมัคร /จิตอาสา /องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่เป็น
ผู้สำรวจ/ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์
2. เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงการขึน้
ทะเบียนได้สะดวกขึน้
3. ควรมีระบบป้องกัน ตรวจสอบ การขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง
1.สนับสนุนอาสาสมัคร/ จิตอาสา/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่เป็น
ผู้สำรวจ/ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์
2. เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงการขึน้
ทะเบียนได้สะดวกขึน้
1.ควรมีระบบป้องกัน ตรวจสอบ การขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง

ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะแนวทาง
ขับเคลื่อนของ ผต.กษ

๓๔
8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา
1. วัตถุประสงค์ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา การเกษตรในพื้นที่
2. เป้าหมาย การพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด
แก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นตรวจ

1) การ

ดำเนินงานใน
ส่วน ศพก. และ
ศูนย์เครือข่าย

กิจกรรม (ระบุ)
1) การพัฒนาศักยภาพ
ศพก. และ ศูนย์เครือข่าย
-พัฒนาฐานเรียนรู้และ
หลักสูตรด้านพืช
-พัฒนาฐานเรียนรู้และ
หลักสูตรด้านประมง
-พัฒนาฐานเรียนรู้และ
หลักสูตรด้านปศุสัตว์
- อบรมครูบัญชีประจำศูนย์
เรียนรู้

- การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
และ ศูนย์เครือข่าย สวพ.8
-พัฒนาแปลงเรียนรู้ศูนย์
หลัก และ ศูนย์เครือข่าย
- สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก.
ด้านปศุสัตว์

2) การบริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- การบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนศูนย์ฯ (กสก.)
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์และ
ปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์
เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุ
สัตว์)

แผน

ผล

ผลผลิต
1. เกษตรกรได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
64 ศูนย์
- ศูนย์ (กสก) จาก ศพก.(ราย)
(กสก)
2. ศูนย์เรียนรู้ได้รับ
16 ศูนย์ (ปม)
16 ศูนย์
การพัฒนาด้านการ
16 ศูนย์
(ปม)
ผลิตพืช การประมง
(ปศ.)
การปศุสัตว์ (ศูนย์)
16 ศูนย์ (ตส16 ศูนย์
3.เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
สตท.9)
(ปศ)
จำนวน 128 ศูนย์
16 ศูนย์ (ตส- 4. เกษตรกรใน
เครือข่ายของ ศพก.
สตท.9)
ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม
แปลงต้นแบบ แปลงต้นแบบ ผลงานวิจัยของกรม
18 ราย พื้นที่ 18 ราย พื้นที่ วิชาการเกษตร และ
18 ไร่
18 ไร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
128 ศูนย์
16 ศูนย์
กฎหมายทาง
(ปม)
(ปม)
การเกษตร
16 ศูนย์
- ศูนย์ (ปศ) 5. ศพก. ได้รับการ
พัฒนาฐานเรียนรู้
เทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช
คณะกรรมการ ศพก.
68 ครั้ง
31 ครั้ง
ได้ประชุมขับเคลื่อน
(กสก)
(กสก)
การดำเนินงาน
16 ราย
16 ราย

ผลลัพธ์
1.เป็นศูนย์กลางใน
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
การบริหารจัดการ
และการตลาดแก่
เกษตรกร รวมทั้ง
การให้บริการทาง
การเกษตรและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ให้บริการ
แก้ไขปัญหาและรับ
เรื่องร้องเรียนของ
เกษตรกร รวมทั้ง
เป็นจุดศูนย์กลางใน
การพบปะของ
อาสาสมัครเกษตร

หมายเหตุ
งปม.จัดสรรงวด 2
/ สำนักงานเกษตร
จังหวัดและทุก
หน่วยงาน

2. เกษตรกร
ต้นแบบเกษตรผู้นำ
และเกษตรกร
เครือข่ายของ ศพก.
ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
พืชจากกรมวิชาการ
เกษตรสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการ
ผลิตพืชได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม
2.ศพก. ได้รับการ
พัฒนาฐานเรียนรู้
และสามารถ
ให้บริการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเพิ่ม

สำนักงานเกษตร
จังหวัดและทุก
หน่วยงาน

๓๕
ประเด็นตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ

ประสิทธิภาพการผลิต
พืช
3. เครือข่ายสารวัตร
เกษตรอาสามีความ
เข้มแข็งสามารถ
ป้องกันปัญหาการถูก
หลอกลวงให้ซื้อปัจจัย
การผลิตที่ไม่ได้
คุณภาพ
4.ศูนย์เรียนรู้มีครู
บัญชีที่มีศักยภาพใน
การให้ความรู้ด้านการ
จัดทำบัญชี
3) การสนับสนุนการ
ให้บริการของ ศพก.
3.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตด้านการ
ประมง
3.2 จัดกิจกรรมวัน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(Field day)
3.3 สนับสนุนภารกิจ
งานตามนโยบายของ
รัฐบาลและงานบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน
3.4.จัดทำข้อมูล
ต้นทุนอาชีพรายสินค้า
เกษตร
3.5.พัฒนาฐานเรียนรู้
ด้านบัญชี

1,600 ราย (กป)

400 ราย (กป)

สำนักงาน
ประมงจังหวัด
สงขลา

16 ครั้ง

5 ครั้ง

16 ศูนย์ (กป)

2 ศูนย์ (กป)

16 ศูนย์ (ตส-สตท.9)

16 ศูนย์ (ตสสตท.9)

16 ศูนย์ (ตส-สตท.9)

16 ศูนย์
(ตส-สตท.9)

4 ครั้ง (กสก)

2 ครั้ง (กสก)

-

-

16 ราย

16 ราย

-

-

160 ราย

160 ราย

-

-

16 ราย

16 ราย

-

-

บอร์ด
ต้นทุน
อาชีพ
ประจำ
ศูนย์
พัฒนาการ
สอนของ
ครูบัญชี

วิเคราะห์ศักยภาพ
การประกอบอาชีพ
เพื่อการสอนแนะนำ
การจัดทำบัญชี

สำนักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ์สงขลา

ครูบัญชีมีสื่อการสอน
เกษตรกร

สำนักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ์สงขลา
สำนักงาน
เกษตรจังหวัด
สงขลา

4) การพัฒนาเกษตรกร
- การฝึกอบรมเกษตรกร
(กสก.)
- การฝึกอบรมเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้ ศพก.
- การฝึกอบรมเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์
- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ศูนย์เครือข่าย ศพก.
(ปศ.)

๓๖
ประเด็น
ตรวจ

กิจกรรม (ระบุ)
5) การติดตาม และ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
- ติดตาม ให้คำแนะนำ
และประเมินผล (ปศ)
- ติดตามประเมินผล
6) การพัฒนาศูนย์
เครือข่าย
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)

แผน

ผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
ทุก
หน่วยงาน

12 ครั้ง

5 ครั้ง

-

-

16 ศูนย์
(ตส-สตท.9)

16 ศูนย์
(ตส-สตท.9)

-

-

-

-

7 ศูนย์ (กสก)

- ศูนย์ (กสก)

งบประมาณ
จัดสรร งวด
2

32 ศูนย์ (กสก)

- ศูนย์ (กสก)

-

-

งบประมาณ
จัดสรร งวด
2

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
สรุปงบประมาณได้รับการจัดสรร 2,851,692 บาท เบิกจ่าย 1,381,137.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.15
งบประมาณ (ระบุ)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
การดำเนินงานในส่วน ศพก. และศูนย์
เครือข่าย
จำนวน 416,000 บาท

122,000

294,000

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

จำนวน 1,825,800 บาท

824,809

1,000,991

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

จำนวน 154,500 บาท

97,246.15

62,253.85

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

จำนวน 84,892 บาท

84,891.61

0.39

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 8
จังหวัดสงขลา

จำนวน 328,100 บาท

176,581.72

151,5188.28

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

จำนวน 120,000 บาท

75,609

44,391

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

รวม

2,929,292

1,381,137.48 1,548,154.52

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 90
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
- ไม่มี9. โครงการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสงขลา (สป.กษ.)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง เครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรม บ่มเพาะ
เกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายใน

๓๗
จังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการวิจัย การพัฒนาการลงทุน การแปรรูป และการบริหาร
จัดการเชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2. เป้าหมาย
2.1 เป้าหมายหัวข้อ Innovation Catalog 20 เรือ่ ง ได้แก่
(1) เกษตรแม่นยำในการผลิตไม้ผล (ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง)
(2) เกษตรแม่นยำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลากือเลาะห์, ปลาสวยงาม, กุ้งก้ามกราม)
(3) โรงเรือนแพะ+ แกะ + วัว + ไก่เบตง
(4) โรงเรือนสาหร่าย
(5) โรงเรือนอัจฉริยะ (เมล่อน)
(6) พลังงานแสงอาทิตย์
(7) ระบบการจัดการของเสียภายในฟาร์มเป็นไบโอแก๊ส
(8) แปรรูป เห็ดถังเช่า หลินจือ เพื่อสุขภาพ
(9) โรงงานผลิตอาหารฮาลาล for start up
(10) การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมกำจัดศัตรูพืช (ข้าว,ผักไฮโดรโพนิกส์,พืชผัก,โรคเหี่ยวกล้วย,โรครากขาว
ยางพารา,โรคใบร่วงยางพารา
(11) การผลิตและปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ไวแสง
(12) การขยายพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
(13) การตรวจสอบและปรับปรุงพันธุกรรมพืชระดับโมเลกุล
(14) เครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อประเมินกำรเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน
(15) เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ในใบพืชแบบพกพา
(16) ชุดทดสอบแมกนีเซียมในดิน
(17) โฟมยางพาราไล่แมลง
(18) การให้น้ำอัจฉริยะ
(19) ระบบเซ็นเซอร์เพื่อการเกษตร
(20) ระบบติดตามสภาพอากาศในแปลงเกษตรอัจฉริยะ (IoT)
2.2 เป้าหมาย ศพก. จังหวัดสงขลา จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย 4 ประเภทสินค้าหลัก ดังนี้
(1) ยางพารา
จำนวน 6 แห่ง (อ.จะนะ อ.เทพา อ.บางกล่ำ อ.เมืองสงขลา อ.สะเดา อ.หาดใหญ่)
(2) ข้าว
จำนวน 5 แห่ง (อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร)
(3) เกษตรผสมผสาน จำนวน 4 แห่ง (อ.คลองหอยโข่ง อ.ควนเนียง อ.นาหม่อม อ.สะบ้าย้อย)
(4) มังคุด
จำนวน 1 แห่ง (อ.นาทวี)
2.3 เป้าหมายแปลงใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 86 แห่ง ประกอบด้วย 16 ประเภทสินค้าหลัก ได้แก่
(1) ด้านพืช
จำนวน 12 ชนิดสินค้า (1.ข้าว 2.ผึง้ โพรง 3.ปาล์มน้ำมัน 4.ทุเรียน
5.กล้วย 6.ลองกอง 7.มะพร้าว 8.มังคุด 9.ผักพื้นบ้าน 10.กาแฟ 11.ส้มจุก 12.ชันโรง)
(2) ด้านปศุสัตว์
จำนวน 2 ชนิดสินค้า (1.แพะ 2.โคเนื้อ)
(3) ด้านประมง
จำนวน 2 ชนิดสินค้า (1.ปลานิล 2.กุ้งขาว)

๓๘
จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผึ้ง ปาล์ม
มะ
อำเภอ ยางพา
ทุเรียน กล้วย ลองกอง
ข้าว
โพรง น้ำมัน
พร้าว
ชนิด รา
สินค้า 34 17 7 5 4 3
2
2
กระแส
- 2 - 2 สินธุ์
คลองหอย
3 - 1 โข่ง
ควนเนียง 2 - - จะนะ 5 - 1 - 1 เทพา 4 1 - - 1
นาทวี 3 - 2 - 1 1
นาหม่อม 1 - 1 - 1 บางกล่ำ 1 1 - เมือง
2 - - 1
สงขลา
ระโนด - 6 - 2 - 1
รัตภูมิ 1 2 - 1
สทิงพระ - 3 - 1 1
สะเดา 4 - 1 1
สะบ้าย้อย 3 - - - 1 สิงหนคร - 2 - หาดใหญ่ 5 - 1 -

3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
แผน

หน่วย : แปลง
มังคุด

ชันโร แพ
ปลา กุ้ง
ผัก
กาแฟ ส้มจุก
โคเนื้อ
พื้นบ้าน
ง ะ
นิล ขาว

รวม

1

1

1

1

1

2

2

2

1

86

-

-

-

-

-

-

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1
-

1

-

1
-

1

1
-

-

-

-

2
10
6
7
3
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1
-

-

-

1
-

1
-

1
1
-

1
-

12
4
6
7
5
2
6

ผล

1. มีการรายงาน (Update) Innovation
20 เรื่อง
20 เรื่อง
Catalog ของ AIC
ในระบบ Innovation Catalog ของกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ (https://aic-info.moac.go.th/aic)
(ตามเป้าหมาย 3.1)
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ตามชนิดสินค้าหลักของ - กำลัง
นวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก.
ศพก.ในจังหวัดสงขลา ดำเนินการ
(ตามเป้าหมาย 3.2)
4 สินค้าหลัก 16 อำเภอ
- ยางพารา 6 แห่ง
-ข้าว 5 แห่ง
- เกษตรผสมผสาน 4 แห่ง
- มังคุด 1 แห่ง
3. ศพก. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับ 16 แห่ง (1 เรื่อง/แห่ง) - กำลัง
จาก AIC
ดำเนินการ
4. เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ในมิติ
ขยายผลสู่เกษตรกร
(พื้นที่จังหวัดสงขลา 86
แปลงใหญ่หรือเกษตรกรที่มีความพร้อม
แห่ง
จำนวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่ม
16 ประเภทสินค้าหลัก)
จังหวัด) (ตามเป้าหมาย 3.3)

ผลลัพธ์

หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นผู้ดำเนินการ รอบที่ 1
ภายใน 16 มีนาคม 2564

๓๙
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ /ผลลัพธ์ 1. ยกระดับการทำการเกษตรของเกษตรกรด้วยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ในการทำการเกษตร
2. ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่
5. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
-ไม่มี
6. ประเด็นต้องการสนับสนุน/ข้อเสนอแนะ
6.1 ระดับพื้นที่
- ต้องการให้มีการสนับสนุนกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติของศูนย์
เทคโนโลยี เ กษตรและนวั ต กรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่ ง มี ก ารบู ร ณาการการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ 1.
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 (1.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech
1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce 1.4 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน ธุรกิจเกษตร) และ 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ให้กับ AIC จังหวัด เพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ที่ชัดเจนต่อไป
6.2 ระดับนโยบาย
-ไม่มี
10. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ปี 2563/64 มาตรการคูข่ นาน และ และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา)
1. โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
ชนิดข้าว
ราคาประกันตันละ
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ความชืน้
(บาท)
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
15,000 บาท
ไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอก
14,000 บาท
ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน
ไม่เกิน
พื้นที่
ร้อยละ
ข้าวเปลือกเจ้า
10,000 บาท
ไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน
15
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
11,000 บาท
ไม่เกิน 25 ตัน/ครัวเรือน
ข้าวเปลือกเหนียว
12,000 บาท
ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน
เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28
กุมภาพันธ์ 2564 โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงิน
ซ้ำซ้อน ในส่วนของการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด
ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระในการเข้าร่วมโครงการประกัน
รายได้ฯ เกษตรกรไม่ต้องทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส.
 มาตรการคู่ขนานควบคูก่ ับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ได้แก่
(1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี : วงเงิน 19,826 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1
พฤศจิกายน 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว เกษตรกรที่มี
ยุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท กรณีสหกรณ์จะได้รับตันละ 1,000 บาท และสมาชิกจะได้รับ ตันละ 500
บาท
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(2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร : วงเงิน 15,000 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1.0
(3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก : วงเงิน 610 ล้านบาทระยะเวลา
ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 1 มีนาคม 2564 ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา 2-6 เดือน และจะได้รับ
ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ซึ่งจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ข้าวเปลือก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพช่วยให้รัฐบาลประหยัด
งบประมาณในการชดเชยตามโครงการประกันรายได้
 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต
2563/64 เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมี
กำลั งใจในการเพิ ่ มประสิท ธิ ภ าพการผลิ ตข้า ว โดยจะจ่ายเงิน ให้เกษตรกรที ่ข ึ้ น ทะเบียนผู้ ปลูกข้ าว ปีการผลิต
2563/64 อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทเป็นการจ่ายก่อน
ในเบื้องต้น วงเงินจ่ายขาด 28,046 ล้านบาท
11. โครงการประกั น รายได้ เ กษตรกรชาวยางพารา ระยะที ่ 2 และโครงการคู ่ ขนานตามมติ ณ ะ
กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 (การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ความเป็ นมา : คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ด ำเนิ น มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที ่ 2 พร้ อ ม
4 โครงการคู่ขนาน วงเงินรวม 10,042 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2
และ 4 โครงการคู่ขนานมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 คือ 1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้
ประกอบกิจการยางแห้ง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
โครงการประกันรายได้เกษตรกรขาวสวนยาง ระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน
2563 – กันยายน 2564
ชนิดยาง
ราคาประกันกิโลกรัมละ
ปริมาณผลผลิต
(บาท)
(กิโลกรัม/ไร่)
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี
60 บาท/กิโลกรัม
20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน
น้ำยางสด ( DRC 100 % )
57 บาท/กิโลกรัม
20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน
ยางก้อนถ้วย ( DRC 50 % )
23 บาท/กิโลกรัม
40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน
เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สวนยางเปิดกรีดอายุ 7 ปีขึ้นไป ไม่
เกิน 25 ไร่/ราย โดยมีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ 60 % คนกรีดยาง 40%
 โครงการคูข่ นานควบคู่กบั โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ได้แก่
(1) โครงการสนับสนุนสินเชื่ อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณ ฑ์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565 รัฐชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงิน 600 ล้านบาท
และค่าบริหารจัดการโครงการ 4 ล้านบาท
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงสร้างมูลภัณฑ์
กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วงเงิน 898.76
ล้านบาท
(3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินเดิมคงเหลือ 10,961.80 ล้าน
บาท
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(4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง วงเงินเดิม 20,000
ล้านบาท ตั้งแต่มกราคม 2563 – ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุม
เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย
5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ (เช่น สินค้าเกษตร ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสตั ว์ ผลการสุม่
ตรวจนมโรงเรียน)
5.1) สินค้าเกษตร..ด้านพืช....4... ชนิด (ทุเรียน,มังคุด,เงาะ,ลองกอง) พื้นที่ยืนต้น.....37,230....ไร่ เนื้อที่ให้ผล..
33,172.....ไร่ ปริมาณผลผลิต 20,767... ตัน คาดการณ์ผลผลิต ....20,767.... ตัน ดังนี้
เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต ......-..............ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต .............23 ..ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต ......2,105 ...ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต .....10,635 ..ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
หมายเหตุ ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาด ช่วงเดือน มิถุนายน สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564
กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด
...-...........
ตัน จำนวน.....-....ชนิด ประมาณ...-...ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ……..-………... กก/ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ....................... ตัน คิดเป็นร้อยละ ......- ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ......... ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย...-..... กก/ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด.....-....... ตัน คิดเป็นร้อยละ ......-........ ของผลผลิตทั้งหมด
-ปัญหา/ความเสี่ยง/แนวโน้มความเสียหาย พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง...................
พื้นที่ปลูก............. ประมาณ......................ไร่
5.2) สินค้าเกษตร..ด้านประมง....2... ชนิด (ปลากะพง,กุ ้งทะเล) พื้ นที่ เลี้ยง.....12,949......ไร่ ปริมาณผลผลิต
..13,685.37.... ตัน คาดการณ์ผลผลิต ดังนี้
เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต .....1,085.32...ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต ...... 945.73 ...ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต ......760.82 ...ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต ...... 1,170.62 .ตัน ราคา .................-.....................บาท/ตัน
หมายเหตุ ปลากะพง ขนาด 3-5 กิโลกรัม/ตัว ราคา 130-160 บาท, กุ้งทะเล ขนาด 65 ตัว/กิโลกรัม ราคา 125130 บาท/กิโลกรัม
5.3) สินค้าเกษตร..ด้านปศุสัตว์....3... ชนิด (โคเนื้อ,สุกร,ไก่เนื้อ) จำนวนสัตว์ทั้งหมด......2,292,072... ตัว ปริมาณ
ผลผลิต .....4,255,089........... ตัว คาดการณ์ผลผลิต ดังนี้
เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต .........538,130....ตัว ราคา ...............-.................บาท/ตัน
เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต ..........273,974 ...ตัว ราคา .................-................บาท/ตัน
เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต ........297,925 ...ตัว ราคา ................-................บาท/ตัน
เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต ..........374,607.....ตัว ราคา .................-................บาท/ตัน
หมายเหตุ โคเนื้อ ราคา 87.87 บาท/กิโลกรัม สุกร ราคา 72.39 บาท/กิโลกรัม ไก่เนื้อ ราคา 38.58 บาท/
กิโลกรัม
5.4) ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ จำนวน 538 ฟาร์ม
5.5) ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน จังหวัดสงขลา มีโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 790
โรง จำนวนนักเรียน 167,161 คน
-

๔๒
6. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร
6.1 ผลการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสำคัญ
ข้าว
1.พบการระบาดของ...เพลี้ยไฟ...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...1...อำเภอ...1...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...
12...ไร่ มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
2.พบการระบาดของ...แมลงสิง...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...2...อำเภอ...49...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...
360...ไร่ มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
การดำเนินการแก้ไข
1. แจ้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง
2. รักษาแปลงเพาะปลูกให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ
3. กำจัดวัชพืชตระกูลหญ้าออกจากนาข้าว คันนา และรอบ ๆ แปลงนา หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวเหลื่อม
เวลาในพื้นที่เดียวกันเพื่อป้องกันแมลงสิงระบาด
ข้าวโพด
1. พบการระบาดของ...หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด...เกษตรกรได้รับความเสียหาย...3...อำเภอ...21...
ราย/ครัวเรือน พื้นที่...26...ไร่
การดำเนินการแก้ไข
1. เก็บกลุ่มไข่ หรือ ตัวหนอนทำลายทิ้งทำลาย
2. เมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อบีที สายพันธุ์ไอซาไว หรือ
สายพันธุ์ เคอร์สตาร์กี้ อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน
3. ในแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ หรือ มวนเพชฌฆาต หรือ มวนพิฆาต
มะพร้าว
1. พบการระบาดของ...หนอนหัวดำมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...6...อำเภอ...63...ราย/
ครัวเรือน พื้นที่...136.5...ไร่ มูลค่าความเสียหาย......(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย).....บาท
2. พบการระบาดของ...ด้วงแรดมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...4...อำเภอ...75...ราย/ครัวเรือน
พื้นที่...47...ไร่ มูลค่าความเสียหาย......(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย).....บาท
3.พบการระบาดของ...แมลงดำหนามมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...10...อำเภอ...194...ราย/
ครัวเรือน พื้นที่...112...ไร่ มูลค่าความเสียหาย....(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
4.พบการระบาดของ...ไรศัตรูมะพร้าว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...1...อำเภอ..19...ราย/ครัวเรือน
พื้นที่...5...ไร่ มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)...บาท
การดำเนินการแก้ไข
1) ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดศัตรูมะพร้าวผ่านทางเว็บไซต์และสื่อช่องทางต่างๆ และ
ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
2) ตัดทางใบมะพร้างที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่
พันธุ์
3) ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่

๔๓
ยางพารา
1.พบการระบาดของ...โรครากขาว...เกษตรกรได้รับผลกระทบ...2...อำเภอ...27...ราย/ครัวเรือน พื้น
ที่...30...ไร่ มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)....บาท
การดำเนินการแก้ไข
1) ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา
2) ให้เกษตรกรขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัว
และท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรค
แพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปี
3) ให้เกษตรกรใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว
4) ทำความสะอาดแปลงยางพารา โดยการกำจัดวัชพืช เก็บเศษซากใบและส่วนอื่นๆที่เป็นโรคออกจาก
แปลงไปฝังกลบหรือกองรวม โรยด้วยปูนขาวและยูเรียน (ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักปูน) แล้วรดน้ำ
5) แปลงยางมีน้ำท่วมขังให้ทำร่องน้ำระบายน้ำออกจากแปลง ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้แข็งแรง
ปาล์มน้ำมัน
1.พบการระบาดของ...ด้วงแรด...เกษตรกรได้รับผลกระทบ..1...อำเภอ..1...ราย/ครัวเรือน พื้นที่...0.75...ไร่
มูลค่าความเสียหาย...(ไม่มีมูลค่าความเสียหาย)....บาท
การดำเนินการแก้ไข
1) กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ที่อยู่ของด้วงแรดภายในสวนปาล์มน้ำมันออกให้หมด ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของ
ลำต้น ตอของต้นปาล์ม ซากชิ้นส่วนของพืชที่เน่าเปื่อย กองปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยคอก ซากทะลายปาล์มน้ำมัน และกองขยะ
2) ใช้เชื้อราเขียว อัตรา 200-400 กรัมต่อกับดักขนาด 2x2x0.5 เมตร กับดักประกอบด้วย ซากเน่า
เปื่อยของพืช ขี้วัว ขุยมะพร้าว กากกาแฟ หรือขี้เลื่อยผสมคลุกกันเพื่อล่อให้ด้วงแรดมาวางไข่ และขยายพันธุ์ จะถูกเชื้อ
ราเขียวเข้าทำลายหนอน ดักแด้ ตายในที่สุด
6.2 การดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร.....การเกิดอุทกภัย/วาตภัย.....
6.2.1 การเตรียมการช่วยเหลือ/การให้ความช่วยเหลือ โดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา
1) ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและ
ข่าวสารจากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่
2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพื ช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง แจ้งเตือนและให้
คำแนะนำเกษตรกรในการเตรียมการป้องกัน
3) รายงานสถานการณ์น้ำและผลกระทบด้านการเกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกวัน
4) หากเกิดสถานการณ์อุทกภัย/วาตภัย ที่ทำให้เกิดความเสียหายด้านการเกษตรในพื้นที่ให้
หน่ ว ยงานที ่ ร ับ ผิ ด ชอบพื ้น ที่ ป ระสานศู น ย์ ต ิ ด ตามและแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บ ัต ิ ด ้ า นการเกษตรจั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ทาง E-mail : paco_ska@opsmoac.go.th เบอร์โทร 0-7431-3904

๔๔
7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข (ใครได้รับผลกระทบ/เดือดร้อนอย่างไร เมื่อใด มีข้อเสนอ
ให้รัฐแก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ปฏิบัติการไปแล้วอย่างไร ผลเป็นอย่างไร มีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปอย่างไร)
7.1 ปัญหาที่ดนิ ทำกิน -ไม่มี7.2 ปัญหาหนีส้ ิน
1.การแก้ไขปัญหาหนี้สนิ เกษตรกรโดยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา ดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อสงวนและรักษาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้
หรือบุคคลอื่น
หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
หน่วยงานร่วมบูรณาการ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด/สาขา
ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า (ประจำเดือนมิถนุ ายน 2564)
1. รับเรื่องคำขอกู้เงินของกองทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 4 ราย
2. พิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ
จำนวน
ราย
3. ผลการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน
- ราย
ปัญหา/อุปสรรค ลูกหนี้บางรายชำระหนี้ไม่ตรงเวลา หรือบางครั้งขาดวินัยในการชำระหนี้ เนื่องจากรายได้ครัวเรือนไม่
เพียงพอ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาดรายได้จากการถูกเลิกจ้าง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา แนะนำให้เกษตรกรดำเนินชีวิตโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนะนำการ
เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการที่มีการจัดฝึกอบรม
8. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัด และข้อเสนอ
วิธีการลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/บุคลากร/ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)
8.1 ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด
-ไม่มีปัญหา เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
8.2 การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. จังหวัดสงขลามีหน่ วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ 51 หน่วยงาน
ประกอบด้วยส่วนราชการ 51 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน
2. งบประมาณส่วนราชการในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ได้ร ับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 3,282,185,683.59 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,444,912,884.04 บาท
คิดเป็นร้อยละ 44.02 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)
3. งบพัฒนาจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับ
จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 28,321,100.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 23,893,709.25 บาท
คิดเป็นร้อยละ 84.37
4. งบกลุ่มจังหวัด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น.........-........ บาท เบิกจ่ายแล้ว ........-............บาท คิดเป็นร้อยละ ........-......

๔๕
5. การติดตามการเบิกจ่ายภายในจังหวัดสงขลา ดังนี้
-ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานใน
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ทุกเดือน
-การติดตามผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
-การประสานงานโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แล้วนำเข้าระบบรายงาน
งบประมาณแผนงานของเว็ปไซด์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-อื่น ๆ (การประชุมต่าง ๆ )
8.3 บุคลากร
-บริหารงานตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังที่ได้รับ
8.4 ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม
-จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 16 อำเภอ มีพื้นที่เสี่ยงภัย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอ
นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ทำให้มีข้อจำกัดในความไม่ปลอดภัยในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
-สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การปฏิบัติงานมีข้อจำกัดในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์การควบคุมการระบาดของ
โรคไม่ให้ลุกลามรุนแรงมากขึ้น
----------------------------

